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تنفیذيملخص   

یوثق نتائج االستبیانات التي تھدف لزیادة الوعي الذي مجموعة مكونة من ثالثة تقاریر، و منھذا التقریر ھو التقریر الثالث واألخیر 

الثالث  المناطقفي  الوصول الحر وصیانتھامستودعات تطویر دعم لالعالي  كفاءات أمناء المكتبات في التعلیمبالدعم المؤسسي و

تقدم ھذه الوثیقة تقریراً عن نتائج االستبیان الثالث  .)RREN( والتعلیم اإلقلیمیةشبكات البحث  منظمات التي تعمل بھافي أفریقیا  الكبرى

 .)ASREN( منظمة العربیة لشبكات البحث والتعلیمبال عرفالتي تُ  الشبكة اإلقلیمیة الذي أُجري في منطقة شمال أفریقیا حیث تعمل

لتي تناولت مستودعات العمل ا األھداف األساسیة لھذا االستبیان وبعض األمثلة على النتائج في ورشة حولوتم إجراء عرض تقدیمي 

  الشبكات الوطنیة للبحث والتعلیم والبنى التحتیة االلكترونیة (لیبسینیز) لدمجمبادرة دعم المكتبات ل التابعةالوصول الحر 

LIBSENSEواستمر العمل باالستبیان بعد ورشة  .بین الحاضرین ھناك تلك األھداف في تونس العاصمة، في دولة تونس، ونوقشت

-/ مایو31العمل حتى یوم    .التاریخ ذلكھذا التقریر النتائج التي تم التوصل إلیھا حتى  ویقدم .2019أیار/

 رداً قابالً لالستخدام 63تحلیل  العاملین في مجال المعلومات في المنطقة، وتممن  412االستبیان على قائمة مستھدفة مكونة من  ُوّزع

 یعملونكانوا: ممن  نالمجیبین الذینحو  نسبي التحلیل الوصفي للخصائص الدیموغرافیة للعینة لمیل ویشیر .في ھذا التقریر لیتم إدراجھم

-36كثر نضجاً للفئة العمریة (األلشرائح ا والذین مثلوا)؛ %49في المكتبة ( �������� في الوظائف ) ومن %49( بنسبة) 45



-46الفئة العمریة  ): ومن الحاصلین على مؤھالت علمیة حتى درجة الماجستیر على األقل %54(بنسبة لذكور وا)؛ %29(بنسبة  55

) من %39.7في فلسطین ( والمتواجدین بشكل أساسي)) %65سنوات ()؛ ومن أصحاب الخبرات العالیة (أكثر من عشر %46(بنسبة 

  .من منطقة شمال أفریقیا )%34.9تونس (من و ، منطقة الشرق األوسط

وأبرز النتائج التي تم التوصل إلیھا ھي:   

اإلداریة في المكتبات یتخذون قرارات مالئمة فیما یتعلق باألعمال  الوظائف ممن یمتھنونالمجیبین  غالبیةعلى أن  االستبیانأكد  .1

.الخاصة بإدارة المعلومات الرقمیة الھامة  

مستودعات وعدم كفایة تنفیذ  الوطنيمستوى على ال الوصول الحرعن وجود نقص في المعلومات الكافیة عن سیاسة االستبیان كشف  .2

  .الوطنيعلى المستوى  الوصول الحر

    .الوصول الحرتشغیل/تطویر مستودعات اتضح تدني مستوى وضع السیاسات و على المستوى المؤسسي، .3

نحو اتخاذ القرارات المتعلقة بحوكمة المعلومات ولیس  بشكل أكبر إدارة المكتبات وظیفة یتم توجیھ العاملین فيكان من المتوقع أن  .4

  .نحو تخصیص الموارد للبنیة التحتیة

  .المعلومات الرقمیة مواردإلدارة  المتاح إلى عدم كفایة التمویل اإلجاباتالغالبیة العظمى من  تأشار .5

 الضروریةو الھامة المواردیقدم الذي تقلیدي" ال" مدیر المكتب المجیبین أن دور المكتبات في التعلیم العالي ھو دوررأى معظم  .6

ً ابتكاری اعتبروا أن المكتبات تقدم عمالً قلیلون فقط من  ،المنظمة ویدعم       .بحق ا

الرقمیة التي تتم إدارتھا في المؤسسات التي خضعت لالستبیان، وحصلت المستودعات  المواردفي تنوع أن ھناك على  االستبیانأكد  .7

  .تكرار مرتفعةنسبة  على الرقمیة

 حیث كانت، اإلنترنتبمدى كفایة القدرة على الوصول إلى شبكة  تتعلق تقریبًا مشاكلیة أالتشغیل وظیفة العاملون في  یذكرلم  .8

  .ممثلة تمثیًال كبیًرا محو األمیةعلى المھارات الرقمیة والتدریب 

المھارات الرقمیة ولم یكن ھناك تمویل كاٍف للمستودعات  فيللخبرات الخارجیة  ستوى المؤسسات، لم یكن ھناك دعم كافٍ على م .9

  .التشغیل في وظائفالرقمیة بالنسبة للعاملین 

ً بالنسبة لمعظم الفئات التي أجابت على االستبیان، الوصل الحرلمستودعات بالنسبة للدعم المؤسسي  .10 ، فكان ھذا الدعم متدنیا نسبیا

.في أدنى المستویاتوما یتعلق بھا من مسائل  النشر والتألیففي حین كان التدریب على حقوق   

 الوصل الحرمستودعات دعم تطویر التي یتوقع منھا أن تالرئیسیة الوظائف ، وھي للوظائف التقنیةفیما یتعلق بالترتیبات المؤسسیة  .11

  .وھندسة المعلومات ،ھي إدارة الشبكات واالتصاالت، والتصویر الرقمي الناقصةالرئیسیة  المجاالت، فكانت وصیانتھا

 حول امشكلة، ولكن اختلفت آرائھم باعتبارهعدم وجود الخبرات الخارجیة  كالھما سلط الضوء على التشغیلیة والتقنیة الوظیفتان .12

عدم وجود قدر كاٍف من ت األخرى بأفادأنھ لیست ھناك مشكلة بھذا الخصوص في حین  إحداھما، حیث رأى لإلنترنتالتغطیة الكافیة 

.العریضالنطاق  ذاتالتغطیة   



احتیاجات تُعّدل لتالئم أنھا  اإلفاداتمنصات متنوعة وذكر في معظم  اإلفادة بوجود تفي حالة وجود مستودعات مؤسسیة، تم .13

ً  المؤسسات    .وتتم صیانتھا محلیا

بعض التحسینات دخال المكتبات وھناك حاجة إلعلوم تطویر المھارات في مجال ب بالقدر الكافي الذي یسمحال یوجد دعم مؤسسي  .14

  .والمھارات الرقمیة ات المفتوحةعلى مستوى القدرة على الحصول على التدریب من خالل مبادرات التحرك

مكنوا من تتقنیة لیفي معظم األحیان بتطویر قدراتھم البشریة وال ص المفتوحة، كان المشاركون مھتمینفي اإلجابات ذات النصو .15

 ً بمدى الدعم المقدم إلیھم من مؤسساتھم لتطویر تلك  مھتمینالتعامل مع التطورات التي طرأت على التكنولوجیا الرقمیة وكانوا أیضا

  .القدرات

 للمخصصات المؤسسیةأن  المجیبونالرئیسیة، ورأى  القضایاالمھنیة المتعلقة بدور أمناء المكتبات باعتبارھا من  القضایاُعّرفت  .16

  .وعدم كفایة القدرات تأثیر كبیر على ذلك

من الطرق التي یمكن  الكتشاف مزید )ASREN( منظمة العربیة لشبكات البحث والتعلیمالتركیز في ورشة  اتمجموعإحدى وُعقدت 

لشبكات البحث والتعلیم، وشبكات البحث والتعلیم الوطنیة، والمھنیین في مجال المعلومات التعاون من خاللھا إلحدات تغییر مستدام في 

  حول ثالثة محاور رئیسیة:  المجموعةودارت المناقشات في ھذه  .ھذا المجال

  .بات في مؤسسات التعلیم العالي المعاصرة في أفریقیاتقییم الدور المتنامي للمكتبات / أمناء المكت •

  .الوصول الحرمستودعات  كفاءةلتحسین  ألطراف المعنیةلتقییم تطویر شبكات تعاونیة ومستدامة  •

.لتحسین كفاءة مستودعات الوصول الحرألطراف المعنیة لتقییم جدوى الشبكات التعاونیة والمستدامة  •  

 تغذیة استرجاعیة منالتي توصلت إلیھا مجموعات التركیز المذكورة في تقریر منفصل بحیث یتم الحصول على  النتائجستجمع 

   .على ھذا التقریر الشبكات الوطنیة للبحث والتعلیم والبنى التحتیة االلكترونیة لدمجمبادرة دعم المكتبات 

ثالث مسائل رئیسیة في قسم النتائج:  حولتوصیات التقریر  وتتمحور   

والخبرات الخارجیة التقنيالدعم المؤسسي للتدریب  •  

  التحركات المفتوحة  مبادراتالدعم المؤسسي للتدریب المستھدف في  •

  .والتوعیة بھذه السیاسات الوصول الحرمستودعات  وصیانة ف تطویردتستھ سیاساتوضع  •

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمة  

ونرى أن ھناك 1) العلوم المتاحة للجمیع "بالمحطة التالیة" في التواصل العلمي،OECDالتعاون االقتصادي والتنمیة ( تسمي منظمة

یلعب أمناء المكتبات (المھنیون في مجال و 2.انتشاراً لتبني سیاسات العلوم المتاحة للجمیع وممارساتھا في مجتمع األبحاث حول العالم

المعلومات، والتي عادة  توفیر القدرة على الوصول إلىالمعلومات أو المعرفة) في مؤسسات التعلیم العالي حول العالم دوراً محوریاً في 

 )SDGs( 3لألمم المتحدة وتأتي القدرة على الوصول إلى المعلومات في مقدمة أھداف التنمیة المستدامة .ما تكون في صورة رقمیة

وفي 4.والتي تساھم وتروج بشكل خاص "لمجتمعات شاملة للجمیع من الناحیة االجتماعیة واالقتصادیة" وذلك في سیاق الدول النامیة

ً حقیقة األمر، عادة ما یتم النظر إلى دور ا ً أساسیا فعلى سبیل المثال،  5.العلوم المتاحة للجمیع مبادراتلنجاح لمكتبات باعتباره شرطا

لسد ھاماً تنسیقیاً عن األبحاث، ویلعب أمناء المكتبات دوراً  الناتجعادة ما تدیر المكتبات وتتیح القدرة على الحصول على المحتوى القیم 

على تحدید األدوار  المھارات المالئمة إلدارة المعلومات عالوة تعریفومن ثم فإن  .الفجوة بین الباحثین المحلیین ومقدمي البنیة التحتیة
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أما  .بتحقیق األھداف المذكورة أعاله التي تسمح المھمة العوامل التمكینیةالمنوطة بأمناء المكتبات في ھذا السیاق المتغیر ھو من بین 

لسیاق التاریخي ل نظراً  ،ھو أیضاً من بین األمور الھامةف ،حدید العوامل التمكینیة الرئیسیة على المستوى المؤسسي لدعم تلك المبادراتت

  .)LMICs( لشریحة الدنیا من البلدان متوسطة الدخللفشل مبادرات االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات لدعم نتائج التنمیة في ا

) سلسة من WACREN( منظمة شبكات البحث والتعلیم في غرب ووسط أفریقیا قدمت، المذكورة وبالنظر إلى المعلومات األساسیة

) في المناطق LIBSENSEوالبنى التحتیة االلكترونیة ( ث والتعلیمالشبكات الوطنیة للبح لدمجدعم المكتبات  مبادرةالورش في ظل 

تحالف الشبكات الوطنیة للبحث والتعلیم في شرق وجنوب إفریقیا ، وھي شبكات البحث والتعلیماألفریقیة األساسیة التي تعمل بھا 

)Ubuntunet Alliance( (-  )WACREN( منظمة شبكات البحث والتعلیم في غرب ووسط أفریقیافي جنوب وشرق أفریقیا، و  

– في منطقتي غرب ووسط أفریقیا –) ASREN( منظمة العربیة لشبكات البحث والتعلیمالو   وبدعم .شمال أفریقیا والشرق األوسطفي  

ستدعو ورش العمل األطراف  ،)EIFL(7االلكترونیة للمكتباتمنظمة المعلومات و) COAR( 6الوصول الحرمستودعات من اتحاد 

في  المدمجة الوصول الحرمستودعات  تشغیل كیف یمكنالمعنیة بالمكتبات وبشبكات البحث والتعلیم الوطنیة واإلقلیمیة الكتشاف 

لتواصل غراض األ وموزع وشبكي مبتكر ومفتوحلمورد أساس تیة االلكترونیة وتوفیر التح والبنى الوطنیة للبحث والتعلیمالشبكات 

  .في أفریقیا المتاحة للجمیعوالعلوم  البحثي

جزءاً من ھذه  ،المعلومات، جامعة شیفلد، المملكة المتحدة كلیةبامیال أبوت، من  .ویشكل ھذا االستبیان، بقیادة الباحثة واألكادیمیة، د

 ةالمعنی المنطقةفي  الوصول الحرمستودعات أمناء المكتبات في إدارة/تشغیل من خالل عرض رؤیة شاملة لدور وذلك الورش 

ً إلطار السیاسات الرئیسیة وإجراءات بناء  .باالھتمام وستشكل نتائج تلك االستبیانات والمناقشات التي تنبثق عن ورش العمل أساسا

وسینتج عن ورش العمل  .في مختلف مناطق القارة األفریقیة الوصول الحرمستودعات واالتفاق على المبادئ ومتطلبات اتحاد  القدرات

انة مؤثرة ورئیسیة التي ستتبوأ مك )HEI( من نقاط التركیز المؤسسیة القابلة للتطبیق في مؤسسات التعلیم العاليأیضاً مجموعة أساسیة 

       .وإدارتھا وصیانتھا في تلك المناطق الوصول الحرمستودعات  إنشاءفي 

    

 

 

 

 

 

 

																																																													
COAR (org/.repositories-coar.https://www( التحاد مستودعات الوصول الحرالموقع االلكتروني   6	 	

 
	net/.eifl.http://www) على EIFLانظر الموقع االلكتروني لمنظمة المعلومات االلكترونیة للمكتبات ( 7	  



 

أھداف االستبیان وغایاتھ  

ً لدلیل  ً  165 یوجد حالیًا)، OpenDOAR( مستودعات الوصول الحرفي الوقت الراھن، ووفقا  8في أفریقیا للوصول الحر مستودعا

ً  152 عن وجود) ROAR( الوصول الحرمستودعات سجل البحث في  وكشف مستودعات ل إنشاء اتحادمشروع ولتقدیم 9.مستودعا

في مختلف مناطق القارة األفریقیة التي یتم فیھا تشغیل تلك المستودعات، فھناك حاجة لتحدید القدرات األساسیة  الوصول الحر

  .واالحتیاجات التدریبیة

نتاج صورة تقریبیة حول كیفیة رؤیة أمناء المكتبات في قطاع التعلیم العالي للعوامل التمكینیة والمعوقات التي تؤثر واستھدف االستبیان إ

.وتنفیذھا وصیانتھا الوصول الحرمستودعات ت خاصة فیما یتعلق بتطویر المعلوما مواردلعلى ممارساتھم باعتبارھم مدیرین   

: ما یلي وبالتالي ھدف ھذا االستبیان ھو تحقیق  

ویعني ذلك بشكل خاص فھم دور أمناء  .في مؤسسات التعلیم العالي المعاصرة في أفریقیا الدور المتنامي لوظیفة المكتبةفھم  .1

  .الوصول الحرمستودعات ارد الرقمیة، خاصة فیما یتعلق بالمو مقابلالمكتبات 

  عنى تلك المؤسساتتُ ة عندما ، خاصفھم كیفیة دعم المؤسسات التي تؤثر على قطاع التعلیم العالي أو تقییدھا لدور أمناء المكتبات .2

قد تشمل تلك المؤسسات اتحادات/منظمات المكتبات الوطنیة بداخل القطاع التي تدعم بشكل مباشر  .وتنفیذھا الرقمیة المواردبإدارة 

  .مبادرات دعم بناء القدرات، وما إلى ذلك

، ویشمل ذلك استنباط متطلبات الخدمة التي مع أمناء المكتبات لدعم دورھمالوطنیة البحث والتعلیم شبكات عمل  یةتحدید كیف .3

لدعم مجموعات أمناء  الوطنیة للبحث والتعلیمالشبكات یحتاجھا أمناء المكتبات لتدعم دورھم وغیر ذلك من الطرق التي یمكن أن تقدمھا 

  .المكتبات

التي ستكون مفیدة في تصنیف مجتمعات أمناء المكتبات التي تمارس عملھا في المناطق األفریقیة  جمع المعلومات الدیموغرافیة .4

  .دائم التطورقدر أفضل من الفھم لھذا المجال  للحصول علىوذلك 

االستبیان ومنھجیتھ إعداد  

التعلیمیة  المؤسساتأمناء مكتبات على مجموعة من  2017) تموز( یولیو /)حزیران( یونیوي خالل بت أداة االستبیان بشكل مبدئرّ جُ 

والتي أنشئت  )WACREN( منظمة شبكات البحث والتعلیم في غرب ووسط أفریقیالالذین كانوا جزءاً من قائمة البرید االلكتروني  العلیا

ً لزیادة مشاركة المعلومات بین اتحاد أمناء مكتبات  رضت نتائج ھذا االستبیان وعُ  .التعلیمیة العلیا في تلك المنطقة المؤسساتخصیصا

 المؤسساتودرست األداة التجریبیة بشكل عام المھارات الرقمیة ألمناء مكتبات 10.في أدیس أبابا 2017لعام  تحالف ابونتونتفي مؤتمر 

 .أدوارھم، ولكن دون اإلشارة إلى أیة مبادرة معینة التعلیمیة العلیا والعوامل المؤسسیة التمكینیة والمعوقات التي واجھوھا لتطویر

بشكل أساسي لدعم األدوار التقلیدیة، ولیس  قد استخدمت التكنولوجیاأن وكشفت الدراسة التجریبیة، من بین أشیاء أخرى، عن "
																																																													

2.uk/view/repository_by_country/.ac.pasher002.html	http://vمن على الموقع االلكتروني  8	  
org/view/geoname/.eprints.http://roarمن على الموقع االلكتروني  9	  
net/event/.ubuntunet.https://events10pdf.abstracts-of-/bookانظر ملخص ھذا العرض على  10	  



حركات الحرة إلى المساعدة على مزید من أمناء المكتبات في مبادرات الت إشراك" ولذا "سیؤدي ابتكاریةباعتبارھا أداة لخلق ممارسات 

.تحفیز التغییر"  

مناطق أفریقیا باعتبارھا مبادرة في مختلف  المشتركة في اتحادات الوصول الحرمستودعات على  في الوقت الراھنظر للتركیز وبالن

الذي دعم الاالستبیان لیركز بشكل خاص على  ُعّدلالتعلیمیة العلیا،  المؤسساتمكتبات و الوطنیة للبحث والتعلیمالشبكات مستھدفة بین 

 بیئةتحدید القیود الرئیسیة والعوامل التمكینیة ضمن ل رؤیة معدورھم المتنامي  من خالل لتلك المبادرة أمناء المكتباتیمكن أن یقدمھ 

) واتحاد EIFLااللكترونیة للمكتبات (المعلومات ممثلین من منظمة  كثیر من األطراف المعنیة بما في ذلكوقد تمت دعوة  .ھمعمل

مستودعات متعلقة بللمساعدة في وضع أسئلة وذلك ، منظمة شبكات البحث والتعلیم في غرب ووسط أفریقیاو الوصول الحرمستودعات 

لق في وبالتالي تم تعدیل االستبیان لیالئم نقاط التركیز الجدیدة وأطُ  .التعلیمیة العلیا في أفریقیا المؤسساتفي سیاق  الوصول الحر

أكتوبر/  1في  )Ubuntunet Allianceتحالف الشبكات الوطنیة للبحث والتعلیم في شرق وجنوب إفریقیا (یغطیھا  التي منطقة ال

تحالف الشبكات الوطنیة وتم الحصول على مزید من التعلیقات على أسئلة االستبیان وصیاغتھ في ورشة عمل  .2018تشرین األول 

تغییرات على ھذا  وأُجریت 2018 / تشرین الثانينوفمبر في )Ubuntunet Allianceللبحث والتعلیم في شرق وجنوب إفریقیا (

   .2019 /كانون الثانيینایر 24في  تعلیم في غرب ووسط أفریقیامنظمة شبكات البحث والاالستبیان قبل إطالقھ في منطقة 

یقدم ھذا التقریر  .2019 /آذارمارس 20في  منظمة العربیة لشبكات البحث والتعلیمالوتم إطالق نفس اإلصدار من االستبیان في منطقة 

  .2019مایو  31كما في  منظمة العربیة لشبكات البحث والتعلیمالنتائج التقدیمات النھائیة الستبیان 

 

  العینة، والمشاركون، والتوزیع

دعوات عبر البرید االلكتروني ألمناء  منظمة العربیة لشبكات البحث والتعلیمالللحصول على مصادر للمشاركة في االستبیان، أرسلت 

بعت تلك الدعوات بمكالمات ھاتفیة وتُ  .وذلك لدعوتھم للمشاركة البیاناتمستودعات المكتبات والمواقع االلكترونیة لالمكتبات، واتحادات 

 .من الردود غیر المكتملة 57رداً كامالً و 63رداً، منھم  120وتم الحصول على  رسالة، 412تم إرسال  .م االستبیانلتوضیح مفھو

  .المنطقة بالنسبة لھذه %15وترجم ذلك إلى معدل إجابة فعال بنسبة 

سئلتھھیكل االستبیان وأ  

 .أقسام 6سؤاالً تتكون من مجموعة من األسئلة المفتوحة واألسئلة ذات اإلجابات المحددة مقسمة إلى  61شمل االستبیان النھائي 

والوظائف  ن بمجاالت معینة،یووظائف المختص، یة، والتشغیلالوظائف اإلداریةسئلة عن على التوالي أل من أ إلى داألقسام  وخصصت

  .التعلیم العالي مؤسساتلمكتبات التقنیة 

، وتعیین الموظفین، علق بأي مما یلي: إعداد المیزانیاتتت سبیل المثال، من یضطلعون بمسؤولیاتاإلداریة، على  الوظائفاستھدفت 

فقد استھدفت من  الوظائف التشغیلیةأما  .المھامووضع السیاسات، والتخطیط، والتدریب، واإلشراف، وإدارة الموارد، وما إلى ذلك من 

واألنشطة ، وبناء المجموعات المكتبیة والمشتریات، نمثل تقدیم خدمات الدعم للعاملی أمناء المكتباتوظائف مسؤولیة یضطلعون ب

من یضطلعون بمسؤولیة تطویر المجموعات المكتبیة في مجال تخصص  مجاالت معینةالمتخصصین في وظیفة  واستھدفت .المشابھة

البحث وبین ھیئة التدریس في مجال تخصص  موظفي وینسقون بین ،دمات دعم للعاملین في مجال تخصص معینمعین، ویقدمون خ



على سبیل  ،فیما یخص مھام المكتبة المجاالت التقنیةھو دعم األساسي فاستھدفت من یرون أن دورھم  التقنیةوأما الوظیفة  .معین

بكات ة مثل شللمكتب التقنیةالخدمات  نیة التحتیة والتطبیقات التي تدعممن یضطلعون بمسؤولیة تشغیل وصیانة وتأمین الب المثال،

الكمبیوتر، والتخزین، وقنوات التواصل، ونظم المعلومات، والمجموعات الرقمیة، وما إلى ذلك من المھام التي یمكن أن تندرج في ھذه 

من تلك الوظائف أو أكثر أنفسھم بأنھم یقومون بواحدة  فونلكتروني من االستبیان بحیث یسمح فقط لمن یُعرّ مم اإلصدار االوصُ  .الفئة

  .باإلجابة على األسئلة في األقسام المتعلقة بوظائفھم

الدور المتنامي  في المجیبین وآراءالمھارات الرقمیة ألمناء المكتبات مجموعات من االستبیان أسئلة عن مدى كفایة  القسم هطرح 

مستوى الالخصائص الدیموغرافیة للعینة بما في ذلك متغیرات مثل الفئة العمریة، والنوع، و القسم وتناول و .للمكتبة وألمناء المكتبات

وفي حین ركز الجزء األول من االستبیان على الحصول على  .، وسنوات الخبرة في المجال، والوظیفة، وبلد منشأ المؤسسةيالتعلیم

  .ركز الجزء األخیر بشكل أكبر على المجیبین فقد المجاالت الوظیفیة للمكتبة، عنبیانات 

    تحلیل النتائج وعرضھا

، وفقاً لتوجیھات الباحث المشارك في ھذا المشروع، السیدة كوكي أبیاه، ناتالبیا قام فریق من محللي البیانات من جامعة الجوس بتحلیل

كانت  .لھذا الغرض )WACREN( منظمة شبكات البحث والتعلیم في غرب ووسط أفریقیامعھا تعاقدت وھي مستشارة أبحاث من غینیا 

، وبعض البیانات الفئویة "ال ینطبقتتكون بشكل أساسي من فئات "نعم"، "ال"، "ال أعرف" و"والبیانات اسمیة في أغلب األحوال، 

أما اإلحصاءات الوصفیة، والتي شملت التحلیالت األساسیة ثنائیة  .باإلضافة إلى بعض اإلجابات المفتوحة ذات الطبیعة النوعیة

وقدمت إلى الباحثة المشاركة لمزید من المعالجة وللحصول على عرض جریت على البیانات من قبل محللي البیانات ، فقد أُ اتالمتغیر

وبالتالي كانت ممارسة  .وصنفت باستخدام إجراءات التحلیل النموذجي الموضوعي البیانات النوعیة في فئات متشابھة ووضعت .دقیق

جامعة شیفلد، المملكة المتحدة،  احث الرئیسي فيالبتؤدي إلى بناء الكفاءات بین خبرة تحلیلھا وعرضھا ممارسة تعاونیة جمع البیانات و

بالتنسیق بین جمیع تلك  منظمة شبكات البحث والتعلیم في غرب ووسط أفریقیاقامت  .والباحثین/المحللین المشاركین من غینیا ونیجیریا

  .األنشطة

لمحة عامة على النتائج  

نطاق المشاركة  

منظمة شبكات استبیان من قاعدة بیانات  )2019 مایو/أیار 31( االستبیاننھایة معت في التقریر الكامل البیانات التي جُ ھذا یرصد 

  ، التي تم الحصول علیھا اً رد 63، ومن بین اإلنترنتعلى  البحث والتعلیم في غرب ووسط أفریقیا

الوظائف اإلداریة؛  یعملون في) %49ین (كان أقل من نصف المجیب •  

الوظائف التشغیلیة؛  ھم یعملون فيمن 43% •  

ً متساوی مجاالت معینةالمتخصصین في ووظائف  قنیةتالتمثیل الوظائف كان و •  %40في النسب إلى حد كبیر حیث سجل  ا

  .على التوالي %41و

أدناه:  1بیانیاً في الشكل  ممثلة ھذه النتائج  



Library Functions 

Which of the folowing Library functions do you identify with (in your role as a librarian)? Base = 63 

Yes%	
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من  اً التعلیم العالي المعاصرة، أن كثیر مؤسساتأدناه، وبالتوافق مع كثیر من مكتبات  1إلى أننا سوف نرى في الجدول  وتجدر اإلشارة

  .متعددة وظائفبھم بأنھم یقومون فوا أنفسعرّ  المجیبین

 (%) النسبة  الوظائف /مجموعات الوظائفمجموعة

 

 

 المكتبةوظیفة واحدة من وظائف 

 %16 إداریة

 %10 تشغیلیة

 %11 متخصصون في مجاالت معینة

 %17 تقنیة

 %54 إجمالي

 

 وظیفتان من وظائف المكتبة

 %9 إداریة*تشغیلیة

 %3 إداریة*مختصة بمجال معین

 %6 تقنیةإداریة*

   

 

 

 (%) النسبة  الوظائف /مجموعات الوظائفمجموعة

 %5 تشغیلیة*مختصة بمجال معین 

 %2 تقنیة*تشغیلیة

	الوظائف التقنیة 40%	    
    

مجاالت في 	المتخصصون
	معینة 41% 	   

    

	الوظائف التشغیلیة 43% 	   
     

	الوظائف اإلداریة 49% 	    

	اإلجابات 	اإلداریة الوظائف 	التشغیلیة الوظائف  مجاالت في المتخصصون
	معینة

	التقنیة الوظائف

	اإلجمالي 31	 27	 26	 25	

معن % 	

63 = ساسألا 	
	ةبتكملا فئاظو

	)ةبتكم نیمأ كرابتعاب اھب علطضت يتلا( ؟ةبتكملا يف ةیلاتلا فئاظولا  نیب نم اھیلإ يمتنت يتلا ةفیظولا يھ ام



 %3 تقنیة* مختصة بمجال معین

 %28 إجمالي

 

 

 مجموعاتثالث 

 %8 تشغیلیة * مختصة بمجال معین  إداریة*

 %2 تقنیةإداریة * تشغیلیة * 

 %0 * مختصة بمجال معین تقنیةإداریة * 

 %3 تقنیةتشغیلیة * مختصة بمجال معین * 

 %13 إجمالي

إداریة * تشغیلیة * مختصة بمجال معین *  األربعكافة الوظائف 

 تقنیة

6% 

الوظائف من یقومون بمجموعة منواحدة ومن یقومون بوظیفة : نسبة تكرار 1الجدول   

وكما ھو الحال مع نتائج االستبیان األول  .جمیع الوظائف األربعة %6و وظائفثالثة  %13ین، ووظیفت المشاركینمن  %28 یؤدي

ً بمشكلة في القدرات البشریة لھا تداعیات على الكفاءة العامة فھذا والثاني،   نتیجةیعكس ذلك تنوع المشاركین، ولكنھ قد یوحي أیضا

    .صحیحة النقطة األخیرة تإذا كان یستحق تسلیط الضوء وعلیھ ومعالجتھ ھذا األمرو زیادة حمل العمل،ل

الخصائص الدیموغرافیة  

����� ������ �������  

–ثالثة أرباع اإلجابات  جاء أكثر من، بشكل عام –منھا  78%  ً الفئة العمریة  من  )، في حین أن ھناك نسبة 55إلى  36( األكثر نضجا

- 26) تمثل الشباب (%13صغیرة ( -36الذین مثلوا الفئة العمریة األكثر نضجاً وھي ( %78و من بین نسبة  .)35  )، كانت النسبة 55

-36األصغر (األكبر تقع بین الفئة العمریة    )، والتي مثلت حوالي نصف العینة:45

-36في الفئة العمریة ( كانوامن المشاركین  49% • 45(  

-46في الفئة العمریة ( كانوامن المشاركین  29% • 55(  

+55 مثلوا الفئة العمریة األكبر 10% •  

-18ال یوجد مشاركین من الفئة العمریة الصغیرة جداً ( • أدناه 2انظر الشكل  .)28  



 

: توزیع الفئات العمریة2الشكل                               

-46لوظیفة اإلداریة ھما (في ا، فإن النطاقین السائدین للعمر أدناه 2كما ھو مالحظ من الجدول  -36) و(55  %42بنسبة  بتمثیل) (45

"، التقنیةوبالنسبة "للوظائف  .بالمناصب اإلداریة التي ترتبطو)، مما یعكس بشكل متوقع، السنوات الطویلة نسبیاً للخدمة/الخبرة لكلیھما

-36في الفئة العمریة ( جاءت المجیبینفإن النسبة األكبر من  -46بعت بالفئة العمریة األكبر ()، والتي تُ %56( بنسبة )45 وفي  .)55

-36الوظائف التشغیلیة، كانت النسبتان األكبر من المجیبین من الفئات العمریة ( -46(و )%41(بنسبة )45 وضمت  .)%30(بنسبة  )55

ً أكبر نسبة ممن  ً  55أعمارھم  تجاوزتھذه الفئة أیضا فقد كان لھم نفس  المتخصصون في مجاالت معینةأما  .)%15(بنسبة عاما

  .على التوالي %31و %42 تيبنسب ثلوامُ االتجاه في نفس النطاقات العمریة حیث 

الفئة العمریة   

 (السنوات) 

-18 األساسالوظیفة /  25  26- 35  36- 45  46- 55  <55  

 %10 %42 %42 %7 %0 )%49الوظائف اإلداریة (

 %15 %30 %41 %14 %0 )%43الوظائف التشغیلیة (

المتخصصون في مجاالت 

 )%41( معینة

0% 19% 42% 31% 8% 

 %0 %36 %56 %8 %0 )%40( التقنیةالوظائف 

: توزیع األعمار وفقاً للوظیفة2الجدول     

ً لما ھو موضح في الجدول  -18لفئة العمریة نطاق ا، لیس ھناك تمثیل ل2وفي جمیع الوظائف، وفقا فإما أن ھذه  .في ھذا االستبیان 25

ومع العلم بأن  .الفئة العمریة ال یعترف بھا بسھولھ في المھنة في ھذه المنطقة أو ببساطة  لم یتم الوصول إلیھا من خالل ھذا االستبیان

اكتشاف طرق جدیدة لجذب ھذه الفئة العمریة بحیث یكون  تحتم الضرورةاألعمار األصغر تمیل بشكل عام الستخدام التكنولوجیا، فقد 

.لدیھم مزید من االھتمام بھذه المھنة  
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التوزیع وفقاً للنوع   

) بمقارنة باإلناث %54تمثیل الذكور جاء أعلى بنسبة طفیفة ( كان ھناك تمثیل متساوي للمشاركین في ھذا االستبیان من النوعین إال أن

أدناه:  2انظر الشكل  .) من اإلجابات%46ثلن بنسبة (الالتي مُ   

 

	
: التوزیع وفقاً للنوع2الشكل                                           

من التمثیل في كل  %50أدناه یمكننا أن نالحظ أن المجیبات من اإلناث سیطرن على معظم الوظائف، وحققن أكثر من  3من الجدول 

العینة ومن الواضح أن  %.64إلى  %36 بنسبة، حیث كان ھناك تباین في نسبة تمثیل اإلناث إلى الذكور، التقنیةفئة باستثناء الوظیفة 

  .بصورة أكبر التقنیةلطبیعة ل الذي یمیللعمل لأمناء المكتبات  منر لذكوالنحیاز ا تشیر

 

	النوع 

	األساس/الوظیفة 	إناث 	ذكور

	)%49(الوظائف اإلداریة  58%	 42%	

	)%43(الوظائف التشغیلیة  52%	 48%	

	)%41(	المتخصصون في مجاالت معینة 58%	 42%	

	)%40(	التقنیةالوظائف  36%	 64%	

النوع وفقاً للوظائف: توزیع 3الجدول   

يمستوى التعلیملالتوزیع وفقاً ل  

46%  
54%  

63 = ساسألا  
 عونلا

Female	

	

Male	

	روكذلا

	ثانإلا



46%  

14%  

22%  2%  

16%  

 63 = ساسألا
 يمیلعتلا ىوتسملا

 يمیلعتلا كاوتسم دیدحت ىجری .3و
 

	 	سویرولاكبلا

 ریتسجاملا

 هاروتكدلا

 فرشلا تاجرد

 میلعت( كلذ ریغ

	)يلاع

حیث  .4على االستبیان على شھادات تعلیمیة أعلى من مستوى درجة البكالوریوس وفقاً لما ھو موضح في الشكل  المجیبینمعظم حصل 

– الدكتوراهمن حملة  %14من حملة الماجستیر و المجیبینمن  %46كان  ً وشكلت الفئتا  حتى  .من العینة، أغلبیة كبیرة %60ن معا

من  %22فقط  .ب)4(انظر الجدول  البكالوریوس أعلى منحاملي شھادات من غالبیة المستویات "التعلیمیة األخرى" المسجلة ھي 

  .كانوا من الحاصلین على درجة البكالوریوس فقط المجیبین

يمستوى التعلیملالتوزیع وفقاً ل .4الشكل   

 

 

 

 	يمستوى التعلیمال 

	األساس/الوظیفة درجات  الدكتوراه الماجستیر البكالوریوس
 الشرف

تعلیم (غیر ذلك
 )عالي

	%19 )%49(الوظائف اإلداریة  52%	 13%	 0%	 16%	

	%26 )%43(الوظائف التشغیلیة  37%	 15%	 0%	 22%	

	%15 )%41( المتخصصون في مجاالت معینة 42%	 15%	 4%	 23%	

	)%40(	التقنیةالوظائف  16%	 56%	 12%	 4%	 12%	

لكل وظیفة يمستوى التعلیملالتوزیع وفقاً ل .أ4الجدول   

	المحددةاألخرى  یةمستویات التعلیمال 

	األساس/الوظیفة
/	العلوم /	اإلدارة(	دبلوم

	)اإلداریةمعلومات  	المھندسون
علم (شھادة الدراسات المعمقة 
	)المعلومات واالتصاالت 	الماجستیر 	المرحلة

	الوظائف اإلداریة 0%	 0%	 19%	 62%	 19%	
	الوظائف التشغیلیة 17

%	
0%	 17%	 50%	 17%	



13%  

11% 	

65% 	
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 نیتنس نم لقأ

تاونس 10و تاونس 6 نیب  

 

	تاونس رشع نم رثكأ

 ةربخلا تاونس 63 = ساسألا

المتخصصون في مجاالت 
	معینة

17
%	

0%	 17%	 67%	 0%	

	التقنیةالوظائف  33
%	

33%	 0%	 33%	 0%	

"المحددةاألخرى " یةمستویات التعلیمالالتوزیع وفقاً للوظیفة و .ب4الجدول   

التوزیع وفقاً لسنوات الخبرة   

–وال توجد اختالفات كبیرة بین فئات السنوات األخرى من الخبرة  .عشر سنوات في المجال من) أكثر %65( تقریبًا العینة أمضى ثلثا  

أدناه  2 الشكلیشیر  .أقل من سنتین خبرةمنھم لدیھ  %13سنوات من الخبرة أو أقل، في حین كان  5و 10و 6بین  منھم كان لدیھ 11%

  .إلى ذلك التوزیع

 

 

التوزیع وفقاً لسنوات الخبرة .5الشكل   

ممن لدیھم أكثر من  المجیبیننسبة من بأكبر  حظیتالمستویات الوظیفیة، یبدو أن الوظائف اإلداریة  في مختلفوبالنظر إلى التمثیل 

 نسبةبالنسبة للمختصین بمجاالت معینة، على سبیل المثال، فقد مثلوا ف) مقارنة بالوظائف األخرى، %81عشر سنوات من الخبرة (

وخمس  سنتیناوح بین ثلت بشكل جید في فئة خبرة العمل التي تتربالنسبة للمجاالت الوظیفیة األخرى فقد مُ و .المجیبینمن فقط  58%

نسبة أعلى في فئة أقل من سنتین من تسجیل ، مع %3وھو  بأقل تمثیل في ھذه الفئة للوظائف اإلداریةوُمثلت سنوات من الخبرة، 

   .الخبرة

	سنوات الخبرة 

	األساس/	الوظیفة >2	 	5إلى 	2 	10إلى 	6 <10 	

	%7 )%49(الوظائف اإلداریة  3%	 10%	 81%	

	%4 )%43(الوظائف التشغیلیة  15%	 4%	 78%	

%11 تاونس 5و نیتنس نیب 	



 المتخصصون في مجاالت معینة
)41%( 

12%	 19%	 12%	 58%	

	)%40(الوظائف التقنیة  16%	 16%	 4%	 64%	

توزیع الوظائف وفقاً لسنوات الخبرة .5الجدول   

من الخبرة ھو من شروط توفیر االستقرار وإحراز التقدم في معظم وظائف المكتبة في  عدیدةأن وجود سنوات إلى ویوحي ذلك ضمنیاً 

    .عالوة على عدم وجود موظفین جدد یمكنھم شغل الوظائف اإلداریة والتشغیلیة ،تلك المنطقة

������� ����� �����  

جامعة الدول العربیة، وھي مجموعة من الدول األفریقیة واآلسیویة الناطقة  رعایة تحت العربیة لشبكات البحث والتعلیممنظمة ال أُنشئت

جاءت   وبشكل عام،أفریقیا وبعضھا في الشرق األوسط، وبالتالي، تقع بعض الدول الممثلة في ھذا التقریر في شمال  .باللغة العربیة

أن ھناك  6ویوضح الشكل  .طقة الشرق األوسط في حین جاءت اإلجابات الباقیة من شمال أفریقیا) من من%58.7معظم اإلجابات (

ردود من فلسطین، في حین أن تونس، البلد المضیف لورشة العمل،  10من كل  4؛ حیث جاء ارتفاع في نسبة الردود الواردة من دولتین

ً  %35على تمثیل بنسبة تساوي أل ة الثانیةاحتلت المرتب  یتراوحوكانت الدول المشاركة األخرى أقل تمثیالً حیث حققت فقط ما  .تقریبا

  .من الردود %7.9و  %1.6بین 

         

   

 

 

 

 

 

ً : 6الشكل  للدولة/المنطقة التوزیع وفقا  

موزعة بالتساوي ومتسقة إلى حد ما بین الشرق األوسط  أنھا كانتأدناه)  6تحلیل نسبة المشاركة من مختلف الوظائف (الجدول أوضح 

من  المشاركةوجاءت أعلى نسبة من  .وشمال أفریقیا، حیث سجلت منطقة الشرق األوسط معظم اإلجابات في معظم وظائف المكتبة

  .منطقة شمال أفریقیا من الوظائف اإلداریة، أما من منطقة الشرق األوسط فجاءت معظم اإلجابات من الوظائف التشغیلیة

	الشرق األوسط وشمال أفریقیا 
	األساس/الوظیفة 	الشرق األوسط 	شمال أفریقیا

	)%49(الوظائف اإلداریة  48.4%	 51.6%	

	)%43(التشغیلیة  الوظائف 59.3%	 40.7%	

	%50 المتخصصون في مجاالت معینة 50%	

	ایقیرفأ لامش

 ةكراشملا لودلا

 

 

 طسوألا قرشلا

	راركتلا

	قارعلا 	ندرألا 	نامع 	نیطسلف 	رطق 	ةیروس 	رئازجلا 	برغملا 	سنوت
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)41%(	

	)%40(	التقنیةالوظائف  52%	 48%	

: توزیع المناطق وفقاً للوظائف6الجدول   

 

ً مقارنة  أن اإلجابات من تونس كانت أعلىي منطقة شمال أفریقیا، أدناه)، ف 7(الجدول  وفقًا للوظائف المتقاطعویوضح التبویب  نسبیا

الدولة الوحیدة في تلك المنطقة التي جاءت معظم إجاباتھا من المختصین بمجاالت  في المنطقة، حیث كانت ھي األخریینبالدولتین 

ً  تونس وفي المرتبة الثانیة، في .)%50معینة ( حققت أعلى تمثیل أیضاً وھي الوظائف التي  %42سجلت الوظائف اإلداریة نسبة  ،أیضا

وفي منطقة الشرق األوسط، فلسطین، كانت  .إن اإلجابات جاءت فقط من الوظائف التقنیةأما في المغرب، ف %.10في الجزائر بنسبة 

ً كبیراً  اختلفتالمنطقة، وقد  تلك ھي الدولة ذات أعلى نسب ردود في  ثیل مقارنة بدول أخرى في المنطقة، حیثفي التمنتائجھا اختالفا

في المركز الثاني بنسبة  المتخصصین في مجاالت معینة)، وجاءت وظائف %41( بنسبة جاءت معظم إجاباتھا من الوظائف التشغیلیة

مع ذلك فقد جاءت معظم تمثیل كافة الدول األخرى في تلك و .)%23( نسبة)، في حین حققت الوظائف اإلداریة أقل نسبة ردود ب39%(

  .من الوظائف اإلداریة المنطقة

 

	)جامعة الدول العربیة(الدول المشاركة  

	أفریقیاشمال  	الشرق األوسط

	األساس/الوظیفة 	
	الجزائر

	
	المغرب

	
	تونس

	
	العراق

	
	األردن

	
	عمان

	
	فلسطین

	
	قطر

	
	سوریة

	)%49(الوظائف اإلداریة  10%	 0%	 42%	 0%	 7%	 3%	 23%	 3%	 13%	

	)%43(التشغیلیة  الوظائف 7%	 0%	 33%	 4%	 7%	 0%	 41%	 0%	 7%	

المتخصصون في مجاالت 
	)%41( معینة

0%	 0%	 50%	 0%	 8%	 0%	 39%	 0%	 4%	

	)%40(الوظائف التقنیة  4%	 4%	 40%	 0%	 8%	 0%	 32%	 0%	 12%	

: توزیع الدول وفقاً للوظائف7الجدول   

 .في االستبیان منظمة العربیة لشبكات البحث والتعلیمال منطقة فیما یتعلق بعدم المشاركة في االستبیان، شاركت تسع دول فقط من دولو

البحرین، وجزر القمر، وجیبوتي، ومصر، والكویت، ولبنان، ولیبیا، وموریتانیا، والسعودیة، والصومال، مثل الدول التالیة: ولم تُ 

ھذا ھو أفضل ما  ح فترة االستبیان لمدة أطول، كانورغم كثرة المطالبات بالمشاركة وفت .والسودان، واإلمارات العربیة المتحدة، والیمن

إلى تعقید المشاركة ھي الحاجة للحصول ومن أحد األمور التي قد تكون قد أدت  .ه المنطقةیمكن التوصل إلیھ من حیث التمثیل من ھذ

.من ھذه الدول من المشاركةالعاملون في مجال المعلومات في بعض الدول حتى یتمكن  واسعة النطاق على تصریحات  

التركیز على وظیفة اإلدارة   



 

 تاكارتشالا وأ ءارشلا/ةزایحلل ةینازیملا ةرادإ

	

	

	

	

 معن

 ال

 

 ةبتكملل تامولعملا دراوم وأ ةزایحلا نأشب تارارقلا ذاختا

	

	

	  معن

 ال

ً للمعلومات التي وردت أعاله، فإن ھذه الوظیفة مثلت  .متعلقة بشكل خاص بوظیفة اإلدارة یقدم ھذا الجزء معلوماتٍ  من  %49ووفقا

  .رداً  63إجمالي حجم العینة الذي بلغ 

المعلومات مواردقدرة على إدارة ال  

الوظائف لمسؤولیات إعداد تلك عن الوظائف اإلداریة تحدید مدى تحمل من أجابوا بأنھم یعملون في  4إلى  1األسئلة من  استھدفت

والھدف من تلك األسئلة بشكل محدد ھو تحدید تلك  .المعلومات مواردالموازنات، واتخاذ القرارات، وإدارة القدرة على الوصول إلى 

ً من المجیبین من الوظائف اإلدار .الرقمیة مواردالمسؤولیات فیما یخص ال یة كانوا وتعرض األشكال التالیة أن نسبة كبیرة نسبیا

بة وكانت نس .)%71المعلومات بنسبة ( مواردوإدارة ) %74(بنسبة موارد المعلومات  بحیازةمسؤولین عن اتخاذ القرارات المتعلقة 

المعلومات الرقمیة  مواردواتخاذ قرارات متعلقة بمن یمكنھم الوصول إلى  مواردتلك ال حیازةموازنات أقل، على أي حال، مسؤولة عن 

المعلومات (خاصة القدرة على  مواردأن ھناك تشارك في بعض قدرات اإلدارة المالئمة لبتوحي تلك النتائج و .في كل حالة) 61%(

ھناك عالوة على ذلك،  .، والتي على األرجح تكون من خارج المكتبةالوصول إلیھا وتمویلھا) بین الوظائف اإلداریة ووظائف أخرى

من الردود إما بال أعرف  %6ذ القرارات فیما یخص إدارة تلك الموارد بشكل عام حیث جاءت حول اتخا بعض المعلومات نقص في

 تلك د)7ج، و7ب، و7أ، و7وتعرض األشكال التالیة (األشكال  .وظیفة إدارة المكتبة على ال تنطبقأو رأوا أن اإلجابة  مواردمن یدیر ال

: النتائج  

 

  
 موارد تحدید نبشأ القرارات اتخاذ مسؤولیة وظیفتك مھام من ھل .2أ

 ھیئةو للطالب سواء المكتبة في لتستخدم حیازتھا تمتس التي المعلومات

 ؟الباحثین/التدریس

 وما ،اتاالشتراك أو الشراء/الحیازة میزانیة إدارة وظیفتك مھام من ھل .1أ

؟)سواء حد على والرقمیة التقلیدیة( المكتبیة المجموعات یخص فیما ذلك إلى  

 

 

 

26%  

74%  

39%  

61%  



32%  

 ثاحبألا تاجرخم ةرادإل ةینطو ةسایس دوجو

 معن

 ال

 فرعأ ال

 قبطنی ال

 

 
المعلومات موارد إدارة على بالقدرة المتعلقة اإلجابات: د7و ج،7و ب،7و أ،7 األشكال  

المستودعات المفتوحة والسیاسات اإلرشادیة   

أدناه، أكد ما یمثل ثلث  8األبحاث وفقاً لما ھو موضح في الشكل  مخرجاتبوجود سیاسة وطنیة إلدارة  فیما یتعلق

) أنھ %39طفیف ( بمقدار) على أن دولھم لدیھا مثل ھذه السیاسات، في حین رأت نسبة أعلى %32العینة تقریباً (

ھذه السیاسات  شیئاً عنأنھ لیس لدیھم معلومات (ال یعرفون)  المجیبینمن  %26ورأى  .لیس لدیھم ھذه السیاسات

   .لسؤال ال ینطبق على حالتھممن العینة أن ھذا ا %3ورأى  .الوطنیة، مما قد یؤدي إلى وجود فجوات في تبنیھا

األبحاث مخرجات: السیاسة الوطنیة إلدارة 8الشكل   

 

 معن

	ال

 فرعأ ال

 قبطنی ال

 

 ةرادإب ةقلعتملا تارارقلا ذاختا
ةیمقرلا تامولعملا دراوم  

 دراوم ىلإ لوصولاب ةقلعتملا تارارقلا ذاختا
 ةیمقرلا تامولعملا

3%  

 نیلوؤسملا دیدحت لوح تارارق ذاختا كتفیظو ماھم نم لھ .3أ
 لوصولاب مھل حومسملا صاخشألا لوح تارارق ذاختا كتفیظو ماھم نم لھ .4أ ؟ةیمقرلا تامولعملا دراوم ةرادإ نع

 ؟ةیمقرلا تامولعملا دراوم ىلإ

 معن

 ال

3%  
23%  

71%  

39%  

61%  

3%  
26%  

39%  

 ؟ثاحبألا تاجرخم ةرادإ جھانمب ةقلعتم ةینطو ةسایس كتلود ىدل لھ.7أ



وللتحقق من اإلجابات، أجرینا مقارنة للنتائج المتعلقة بوجود سیاسات وطنیة إلدارة مخرجات األبحاث 

ووجدنا ھذا التشابھ، یبدو أن  ROAMAP(11(الحر  الوصول مستودعاتسجل سیاسات وتفویضات بإحصائیات 

واألخرى بالممولین) ولم توجد ھناك نوعان من السیاسات في الدول األفریقیة (إحداھما متعلقة بالمؤسسات 

وتجدر اإلشارة إلى أن ھذه المعلومات تحتوي فقط بیانات من دولة واحدة  .یاسة األخیرة في دول شمال أفریقیاالس

  .)9ولمزید من التوضیح انظر الشكل التالي (الشكل  .في المنطقة

 الوصول الحرمستودعات سیاسات وتفویضات سجل : شكل یعرض عدد السیاسات المسجلة من قبل 9الشكل     

 - ROARMAP :لدول شمال أفریقیا: المصدر: 

org/view/country/.eprints.http://roarmap015., html،  

  .)3الممثلة: الجزائر ( ة) الدول27/07/2019تم الدخول إلى الموقع في ( 

																																																													
w/country/un=org/vie.eprints.http://roarmap5html.Fgeoschemeانظر  11	 	

 

	ةیونس عبر ةفصب عبتت يتلا تاسایسلا

 ثاحبألا ةمظنم

 ددع
	تاسایسلا

يونسلا عبرلا مقرو – ةنسلا  
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3 

2 

1 
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	ةینطو رح لوصو تاعدوتسم دوجو            

 معن

 ال

  فرعأ ال

 قبطنی ال

مستودعات ت األبحاث  ووجود سیاسات وطنیة لھناك قابلیة للمقارنة  بین وجود سیاسات وطنیة إلدارة مخرجا 

 ً من المجیبین أن لدیھم مستودعات وطنیة في بلدانھم،  %29وقال  .أدناه إلى ذلك 10لشكل ل الوصول الحر، وفقا

ً ل الوطنيمستوى على الالذین صرحوا بوجود سیاسات  المجیبینمن  %32مقارنة بنسبة   .أعاله 8لشكل وفقا

إما أنھم ال یعرفون عن وجودھا أو  %13وقال  ،وصول حرمن العینة أنھ لیس لدیھم مستودعات  %58وأدعى 

  .دولھم ینطبق علىرأوا أن السؤال ال 

 

: وجود مستودعات الوصول الحر10الشكل   

على  %45و %39ومستودعات وصول حر مؤسسیة بنسب وجود سیاسات  جلوعلى مستوى مؤسسي، سُ 

توجد سیاسات و/أو ال توجد مستودعات  إنھ الالذین قالوا  المجیبینولألسف، فھناك نسبة كبیرة من  .التوالي

لتلك  محتملة متعلقة بعدم وجود دعم كافٍ على التوالي) مما یشیر إلى وجود مشكلة  %49و %45وصول حر (

  .ب أدناه ذلك11أ و11توضح األشكال  .المبادرات على المستوى المؤسسي

 

3% 	

10% 	
29% 	

58% 	

؟رح لوصو عدوتسم كتلود ىدل لھ .8أ 	



 يف دراوملا تاجرخم عادیإ لوح تاسایسلا رفاوت ىدم
 رحلا لوصولا تاعدوتسم

	

 معن

 ال

 فرعأ ال

 قبطنی ال

 رحلا لوصولل ةیسسؤم تاعدوتسم دوجو

	

	

	

	

	

 معن

 ال

 فرعأ ال

	قبطنی ال

 

 وجود مستودعات وصول حر .ب11الشكل 

 مؤسسیة
وجود سیاسات مؤسسیة متعلقة  .أ11لشكل ا

 بمستودعات الوصول الحر
 

اإلدارة  مھام  

قرارات اتخاذ تبة في وظیفة إدارة المكاالستبیان لتحدید مستوى مشاركة من ھذا القسم من  13و 5ن رح السؤاالطُ 

سیاسات الخصوصیة وحمایة البیانات (بمعنى حوكمة د البنیة التحتیة الرقمیة و(ب) تخصیص موار(أ)  حول

رح السؤال األول لمحاولة تحدید مدى تأثیر وظیفة إدارة المكتبة على حجم ونوع البنیة التحتیة طُ و .المعلومات)

 ةفللمشاركة في تقدیم الموارد الرقمیة الكبیر .الرئیسیةالرقمیة التي یحتاجونھا ویستخدمونھا في أنشطة خدماتھم 

على كیفیة ر، ال بد أن یكون ھناك قدر كاٍف من التأثیر وصیانتھا كما ھو الحال في مستودعات الوصول الح

التي تكون  المؤسساتوفي  .تلك األصول التي تم تخصیصھا للمكتبة ، وصیانةوتوزیعدام الموارد في خلق، استخ

أو  إیجاد، قد یؤدي ھذا التأثیر إلى بأعلى سعرذات النطاق العریض  اإلنترنتارد الرقمیة مثل خدمات فیھا المو

   .أنشطة تطویر مستودعات الوصول الحر وقف

 

	

 تارارق ذاختا كتفیظو ماھم نم لھ .13أ
 وأ ،ةھازنلا وأ ،نمألا تاسایس نع

 تانایبلاب قلعتی امیف ةقدلا وأ ةیصوصخلا
 ةیمقرلا تاعدوتسملا يف اھب ظفتحملا

 لوصو تاعدوتسم تناك  ءاوس( ةیسسؤملا
 ؟)ال مأ رح

 ذاختا يف ةكراشملا كتفیظو ماھم نم لھ .5أ
 ةیتحتلا ةینبلا دراوم صیصخت لوح تارارق

 ،ضیرعلا ددرتلا تاقاقحتسا لثم ،ةیمقرلا
 نم كلذ لثامی ام وأ تنرتنالا ىلإ لوصولاو

 ؟ةیتحتلا ةینبلاب ةقلعتم تارارق
         قبطنی ال	      فرعأ ال	     ال	معن

3% 	

3% 	

45% 	

49%  

3%  

13%  

45%  

39% 	

؟رح لوصو عدوتسم كتسسؤم كلتمت لھ .11أ ؟رحلا لوصولا تاعدوتسم يف ثاحبألا تاجرخم عادیإل ةسایس كتسسؤم ىدل لھ.9أ  

44%  

52%  42%  

52%  

4%2% 

2%2% 

	ةرادإلا ماھم



	ةیمقرلا تامولعملا دراوم ةرادإل حاتملا لیومتلا ةیافك                 

	

	

	  معن

 ال

 فرعأ ال

 قبطنی ال

سیاسات حوكمة المعلوماتوضع و: دور إدارة المكتبة في تخصیص البنیة التحتیة الرقمیة 12الشكل  

إداریة في ممن یضطلعون بمھام  المجیبینأعاله، یشارك فقط أكثر من نصف  12وكما ھو موضح في الشكل 

سیاسات األمن، والنزاھة، والخصوصیة أو دقة البیانات المحتفظ بھا في المستودعات اتخاذ القرارات بشأن 

متعلقة بتخصیص موارد البنیة ) قرارات %44( المجیبینومع ذلك، یتخذ أقل من نص  .الرقمیة للمؤسسات

لیس لھم تأثیر یذكر على البنیة التحتیة  المجیبینوبالتالي، وكما ھو واضح، ھناك قدر كبیر من  .التحتیة الرقمیة

من قبل  وال إدارتھا سیاسات حوكمة المعلوماتل قوي وجودب اإلفادةلم یتم أیضاً  .لتقدیمھم للخدمات الالزمةالمادیة 

ویشیر ذلك إلى الحاجة إلى التفاوض حول نقاط التعاون بین إدارة االتصاالت وتكنولوجیا  .ماتالمختصین بالمعلو

 ً   .المعلومات ووظائف إدارة المكتبة في ھذه المؤسسات بشكل أوسع نطاقا

ظر البنیة التحتیة الرقمیة (ان مواردمن العینة على عدم كفایة التمویل المتاح إلدارة  المجیبیناتفق أكثر من نصف 

توفیر الموارد وعلى ، وھو ما سیؤثر على أن التمویل غیر كافٍ  المجیبینمن  %58وقال  .أدناه) 13الشكل 

 المجیبینوقال فقط أكثر من ثلث  .التدریب وتطویر المھارات الالزمة إلدارة الموارد الرقمیة بالصورة المالئمة

  .الرقمیة ) أنھم راضون عن مستوى التمویل المتاح إلدارة الموارد36%(

	

	
	
	
	
	

	

      

المعلومات الرقمیة مواردل: رأي إدارة المكتبة في كفایة التمویل المتاح 13الشكل   

–) من وظیفة إدارة المكتبة أن المكتبة مؤثرة %58ومن ناحیة دور المكتبة، اعتبر أكثر من نصف العینة ( ولھا  

–دور محوري  – المجیبینمن  %32في إدارة مؤسساتھم، في حین رأى   -وھي نسبة مؤثرة   تلعب فقط  المكتبة أن

 ً ً لما ھو موضح في الشكل  / دوراً داعما ً وفقا الحظ نومع ذلك، ورغم الدور التأثیري المتصور،  .أدناه 14ثانویا

.(مبتكر خدمات) تحویلیًادوراً أصبح مكتبة الرأوا أن دور  فقط المجیبینمن  %38 أنأدناه،  15من الشكل   

 

3%  

3%  

36%  

58%  

؟كتسسؤم يف ةیمقرلا تامولعملا دراوم ةرادإل  فاك لیومت كانھ لھ .6أ  



 		  

 باعتبارھا المكتبة تصور حول اآلراء: 15 الشكل

 خدمات مصمم أم خدمات مقدم

 في مؤثرة باعتبارھا المكتبة تصور حول اآلراء: 14 الشكل

 المؤسسة

 

 إلى المكتبة باعتبارھا محوریة أم كان یتم النظرآلراء حول ما إذا تربط افي مصفوفة  16أ 14أ ع السؤاالنضِ وُ 

وكشفت أدناه)،  16ثانویة وما إذا كان یتم النظر إلیھا باعتبارھا مقدم خدمات أم مبتكر خدمات (انظر الشكل 

شكل أكبر في تقدیم ب ، ألنھا تشاركبالغة األھمیةھو أن المكتبة بال شك واألقوى  عمّ الُمجعن التصور  المصفوفة

من  نسبة ضئیلة تورأ .)المجیبینمن  %55.5الخدمات مقارنة بمشاركتھا في قیادة االبتكار (ھذا ھو رأي 

مماثلة  تشبیھیة بمھامكل قسم من المصفوفة  وُصنف .أن المكتبة تستخدم تأثیرھا لتحقیق االبتكار الالزم المجیبین

"المدیر  ستخدم وصفاُ وبالتالي،  .بكل قسم الخاصللعمل المكتبي التقلیدي وذلك لضرب مثال على التصور 

بالمكتبات قسم "القائد ذو الرؤیة" من المصفوفة  ُعنيأعاله، في حین  المذكور غلبیةلتصویر رأي األالتقلیدي" 

أن كال الدورین محوري مؤثر على المؤسسة إضافة إلى التي تأتي في مقدمة الخدمات االبتكاریة، ولكالھما دور 

أما المكتبات التي  .)المجیبینمن  %7.4مثل مستودعات الوصول الحر (وھذا رأي  ابتكاراتٍ تقدیم یعد من وسائل 

ً لرأي  ً ولكن  المجیبینمن  %33.3تلعب دور "المساعد الشخصي" وفقا ً ھاما فھي المكتبات التي تقدم دوراً داعما

" على أقل قدر من اإلجابات المبتكروأخیراً، حصلت المكتبات من نوع "المؤثر  .نظر إلیھا باعتبار أنھا مؤثرةال یُ 

تغییر العند الحدیث عن مقدمة الولكنھا ال تأتي في  االبتكار، التي تقدم المبتِكرة) وھي تلك المكتبات 3.7%(

     .السیاساتو

 

	خدمات المكتبة 

	مبتكر خدمات 	خدماتمقدم 

		7.4%	 55.5%	

؟ركتبم مأ تامدخ مدقم  

 تامدخ مدقم

 تامدخ ركتبم

 فرعأ ال

:تابتكملا رود  

	يوناث مأ يروحم

 يروحم

 يوناث

 فرعأ ال

9%  

38% 	

 ؟ ایوناث مأ  ایروحم ةبتكملا رود ربتعی لھ ،لكك ةسسؤملا يف .14أ

10%  

32% 	 58%  

 ممصم اھنأ مأ )معدلا میدقت رود( تامدخلل  امدقم ةبتكملا ربتعت لھ .16أ
 ؟كتسسؤم يف )يلیوحت رود( تامدخ

53% 	



 يف نیلماعلا لبق نم ةیمقرلا دراوملا ةرادإ
 ةیلیغشتلا ةفیظولا

	

	

	

	

 

 ؟ةیمقر دراوم ةیأ ةرادإ كتفیظو ماھم بلطتت لھ .1ب

 معن

  ال

 فرعأ ال

	
	

أدوار 
	المكتبة

	محوري 	)القائد ذو الرؤیة( 	)المدیر التقلیدي(

	
	ثانوي

3.7%	 33.3%	

	)المبتكرالمؤثر ( 	)المساعد الشخصي(

 .بھا في المكاتب التقلیدیة االضطالع: مصفوفة تمثل أنماط دور المكتبات بشكل یماثل األدوار التي یتم 16الشكل  

–القائد ذو الرؤیة  –دور یقدم اتجاھاً ینظر لمستقبل المنظمة؛ المدیر التقلیدي   دور المدیر الذي یقدم توجیھاً فعاالً  

–من االبتكار؛ المؤثر الخالق  ضئیالً  اً وقیادة ولكنھ یقدم قدر الدور الذي یخلق أفكاراً جدیدة ومبتكرة ویؤثر على  

–اآلخرین لیتبعوھا؛ المساعد الشخصي    .دور یدعم الحفاظ على الوضع الحالي بكفاءة 

وظائف أخرى  

إجابات من الوظیفة التشغیلیة   

الذین ؛ على سبیل المثال، للمكتبة ن البیانات التي ُجمّعت عن الوظیفة التشغیلیةبعض اإلجابات المختارة أُخذت ع

، وبناء المجموعات والمشتریاتیضطلعون بمسؤولیات تنفیذ مھام أمین المكتبة مثل تقدیم خدمات الدعم للعاملین، 

ً وكما  .المكتبیة، وما إلى ذلك من  اً ) صنفوا أنفسھم باعتبارھم جزء%43أقل من نصف العینة (فإن ، أشیر سابقا

  .الوظیفة التشغیلیة

الوظیفة التشغیلیة قد شاركوا في أعمال تتطلب إدارة  العاملین في من %67أدناه، أن  17ویتضح من الشكل 

الوصول الحر التي یتم تشغیلھا  مستودعاتویعني ذلك أن أدوارھم قد تعطیھم رؤیة شاملة حول  .الموارد الرقمیة

 ً   .رقمیا

: إدارة الموارد الرقمیة17الشكل   

 

ة التي یدیرھا العاملون في وظیفة دأدناه تفصیالً للموارد الرقمیة المحد 18إضافة إلى ما سبق، یقدم الشكل 

ومن الواضح، أن المستودعات الرقمیة تشكل الجزء األكبر من الموارد التي تدار من خالل تلك الوظیفة  .التشغیل

4% 	
29%  

67%  



 تابتكملا لامعأل لماكتملا ةتمتألا ماظن مادختسا

 

	

	

	

 وأ ، الیلد نمضتی تابتكملا لامعأل لماكتم ةتمتأ ماظن كتفیظو مكحب مدختست لھ .2ب
 ؟كلذ ىلإ امو ،میمعتلا وأ ،تایحالص ىلع ةرطیسلا نمضتی

	

 معن

 ال

) بأن %33( المجیبینما من  دوأجابت نسبة كبیرة إلى ح .)%7)، وأقلھا ھي البیانات على ھیئة صور (48%(

ألنواع من الخدمات ال تدار عادة من السؤال ال ینطبق على حالتھم، وھو األمر المفاجئ، والذي یوحي بأن ھذه ا

أو أن العاملین في وظائف أخرى  ،داخل المكتبات، من قبل الموظفین في الوظائف التشغیلیة في تلك المؤسسات

  .ھم من یضطلعون بتلك المھام

 

التشغیلیة : الموارد الرقمیة المحددة التي یدیرھا العاملون في الوظائف18الشكل  	

	

	

من المشاركین من مجموعة الوظائف  %81وجاء دلیل قوي على درجة رقمنة خدمات المكتبة عن طریق تأكید 

ً  ألعمال متكاملة أتمتةالتشغیلیة على أنھم یستخدمون أنظمة    .أ أدناه19ما یوضحھ الشكل ل للمكتبات، وفقا

للمكتبات ألعمال متكاملة أتمتةاستخدام أنظمة  .أ19الشكل   

19%  

81%  



	

 ثاحبألا تاجرخم نیزخت صخی امیف ةیسسؤملا تاعدوتسملا ةرادإ

	
	

	

	

	

 

	؟ثاحبألا تاجرخم ھب نزخت  ایسسؤم  اعدوتسم كتفیظو مكحب ریدت لھ .3ب

	

	

 معن

 ال

 ملعأ ال

ً للشكل  من الوظیفة  المجیبینب أدناه، أكد أقل من ثلثي 19وبشكل أكثر تحدیداً بإدارة المستودعات الرقمیة، وفقا

  .على أنھم یدیرون المستودعات الرقمیة في مؤسساتھم )%63( التشغیلیة

 

ب: نسبة العاملین في الوظائف التشغیلیة الذین یدیرون المستودعات الرقمیة19الشكل   

ً لما ھو مالحظ من الشكل و ھناك استخدام ھام ومعتدل لمستودعات الوصول الحر أن  ،أعالهب 11وفقا

–للمؤسسات  ً إلجابات من یعملون في الوظائف اإلداریة 45%  مماثلة  وكان من المتوقع أن النتائج ستكون .وفقا

من  اإلجاباتنسبة نقطة مئویة أعلى من  18ومع ذلك سجلت اإلجابات على ھذا القسم على المستوى التشغیلي، 

حقیقة أن بعض وقد یكون السبب في ذلك ھو تفسیر األسئلة و/أو  .مستودعات الوصول الحر للمؤسسات

المستودعات المؤسسیة قد ال تعتبر مستودعات وصول حر، وبالتالي جاءت اإلجابات مختلفة لكال الفئتین، 

  .اإلداریة والتشغیلیة

ً من المكتبات التي تعرض أو تدعم التدریب في مجال وتظل أحد المالح ظات الھامة ھي النسبة المرتفعة نسبیا

) المشاركین من الوظائف التشغیلیة على وجود ھذا النوع %74وأكد حوالي ثالثة أرباع ( .التوعیة بالمعلومات

  .أدناه 20من التدریب وفقاً لما ھو موضح في الشكل 

ً للشكل  أدناه، قال حوالي ثلث  12وفیما یتعلق بتوفیر التدریب من خالل التكنولوجیا الرقمیة، ومع ذلك، ووفقا

ً نماذج) أن وظیفتھم تدعم أو تقدم %33العاملین في الوظائف التشغیلیة ( تدریبیة من خالل التعلیم عن بعد،  ا

وفي حقیقة .الكمبیوترشبكات أو  اإلنترنتباالستعانة والتعلیم االلكتروني أو من خالل أیة منصة تعلیمیة أخرى ب  

من العینة أنھم ال یدعمون وال یقدمون نماذج تدریبیة من خالل ھذه الوسائل،  %67األمر، قال ما یقدر بنسبة 

  .ن على التكنولوجیایوبالتالي تزید الفجوات المتعلقة بالتعلم والتدریس المعتمد

4%  

33%  

63%  



 

 تامولعملاب ةفرعملا ىلع بیردتلا معد

	

	

	

	

 

 ؟تامولعملاب ةفرعملا ىلع میلعت يأ معدت وأ كتبتكم رفوت لھ .4ب

 معن

 ال

 فرعأ ال

 نع ينورتكلالا میلعتلا لالخ نم ةیمیلعت جذامن میدقت /معد
 دعب

	

	

	

 

 لالخ نم ةیمیلعت  اجذامن مدقت وأ كتفیظو معدت لھ .5ب
 ةیمیلعت تاصنم ةیأ لالخ نم وأ دعب نع ينورتكلالا میلعتلا

  ؟رتویبمكلا تاكبش وأ تنرتنالا مادختساب

 معن

 ال

 27 = ساسألا

 ةیمقرلا تاراھملا يف نویراشتسالا/ءاربخلا

 ةیمقرلا تاراھملا ىلع بیردتلا

 تنرتنالا ىلإ يفاكلا لوصولا

 ةثدحملا تامولعملا ةمظنأ

 ةیمقرلا تاعدوتسملا لیومت

	ةیراجتلا دراوملا لیومت %	11% 	4	37%  48%  

7%  15%  48%  30%  

%	11% 	4	30%  56% 	

3
% 

4
% 

93% 	

4%  7% 	33% 	56%  

%	11% 			
4	

48%  
	

37%  

%معن 	 %ال 	 	فرعأ ال %قبطنی ال  

 

 

: نسبة العاملین في الوظائف التشغیلیة الذین 20الشكل 

 یدیرون مستودعاٍت رقمیة

: نسبة العاملین في الوظائف 21الشكل 

ً التشغیلیة الذین یدعمون / یقدمون نماذج  تدریبیة ا

 

قدرة  توفیرالدعم المؤسسي للموارد الرقمیة بشكل أكبر في  یظھروفقاً لمن یشغلون وظائف تشغیلیة في المكتبات، 

 %56)، والتدریب على المھارات الرقمیة وأنظمة المعلومات المحدثة (%93( اإلنترنتكافیة على الدخول على 

ً ھي دعم المستودعات  المجیبینوأقل الموارد التي حدد  .أدناه) 22لكل منھما) (الشكل  أنھا مدعومة مؤسسیا

االستجابات وتمثل  .)%37في المجاالت الرقمیة ( االستشاریون الخارجیون/الخبراء) وتوفیر %30الرقمیة (

بتمویل المستودعات الرقمیة مشكلة حرجة بالنسبة للعاملین في المكتبات المعنیین بدعم  فیما یتعلق المحدودة

التأثیر الخارجي من  من وسیؤدي عدم وجود قدر كافٍ  .یفیة أعلى في المستودعات الرقمیةقدرة وظوتطویر 

القصور النسبي أما  .المجال على األرجح إلى إضعاف تقدیم االبتكارات واألفكار الجدیدة الخبراء الخارجیین في

  .االبتكارات في ھذا المجالسیؤدي كذلك إلى إضعاف العمل الجدید على ففي تمویل المستودعات الرقمیة 

       

33%  

67%  

4% 	
22% 	

	ةبتكملل ةحاتملا معدلا لاكشأ

؟كتبتكمل ةسسؤملا اھمدقت يتلا معدلا لاكشأ يھ ام .8ب  

3% 	

74%  



 رحلا لوصولا تاعدوتسمل يسسؤملا معدلا

	%4 رحلا لوصولل ةینقتلا تاراھملا ىلع بیردتلا

  رحلا لوصولا عیضاوم ىلع بیردتلا

 امو فیلأتلاو رشنلا قوقح ىلع بیردتلا
	%4 عیضاوم نم اھب قلعتی

	رحلا لوصولا ةسایسب ةیعوتلا 4%	

	رحلا لوصولاب ةصاخلا ةسایسلا

	معن 	ال 	قبطنم ریغ 	  فرعأ ال

المؤسسي للموارد الرقمیة وتطویر المھارات: النسب المقارنة للدعم 22الشكل   

ما یمثل أكثر من نصف  أفادأدناه)،  23وفیما یتعلق بالدعم المؤسسي لمستودعات الوصول الحر (ارجع للشكل 
ھذه السیاسة ب التوعیة) ولكن مع وجود قدر أقل من %52وجود سیاسة معینة لمستودعات الوصول الحر (بالعینة 

مستودعات لمستویات متساویة من الدعم للتدریب على المھارات التقنیة وتمت اإلفادة بأن ھناك  .)44%(
في كلتا الحالتین)، في حین أن  %41بنسبة (وعلى القضایا المتعلقة بمستودعات الوصول الحر الوصول الحر 

خاصة  مواضیعبھا من وما یتعلق  النشر والتألیفبوجود دعم للتدریب على حقوق  أفادوا) %30نسبة أقل (
لتدریب ل مؤسسيالدعم ال حاجة لتحسین ھناك أن ویبدو من ھذه األرقام بشكل عام .بمستودعات الوصول الحر

   .مستودعات الوصول الحر علىالالزم 

 

 

 

 

 

	
	

 

 

: 23الشكل  لتطویر المخصصالنسب المقارنة للدعم المؤسسي 
مستودعات   ھاوسیاسات الوصول الحر

في مؤسسات  أكبرمزیداً من التفصیل لكل دولة وھو ما یشیر إلى أن ھذه المشكلة تظھر بشكل  8ویوضح الجدول 

التدریب على المھارات التقنیة المتعلقة  یخصلشرق األوسط، خاصة فیما في ا بنظیراتھاشمال أفریقیا مقارنة 

  .بمستودعات الوصول الحر

	أفریقیا	وشمال	األوسط	الشرق	منطقة 

	أشكال الدعم 	منطقة	إجمالي
	الشرق
	األوسط
	وشمال
	أفریقیا

	الشرق األوسط 	شمال أفریقیا

	لوصول الحراسیاسات  52%	 71%	 29%	

	الحر التوعیة بسیاسة الوصول 44%	 67%	 33%	

ما لتدریب على حقوق النشر والتألیف وا
	یتعلق بھا من مواضیع

30%	 75%	 25%	

	التدریب على مواضیع الوصول الحر 41%	 64%	 36%	

التدریب على المھارات التقنیة للوصول 
	الحر

41%	 82%	 18%	

: أشكال الدعم المؤسسي لمستودعات الوصول الحر في كل دولة8الجدول   
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52% 	 33% 	 7
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7
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4% 	

4% 	

4% 	



  مجاالت معینة  في  خاصة بوظیفة المتخصصینت إجابا

ما یلي مجاالت معینة في المكتبة المتخصصین في المأخوذة عن البیانات المجمعة من اإلجابات المختارة غطت 

على سبیل المثال، من یضطلعون بمسؤولیة تطویر مجموعات المكتبة في مجال تخصص معین، وتقدیم الخدمات 

ووفقاً  .البحث وھیئة التدریس في ھذا المجال المعین موظفي المجال المعین والتنسیق بینالداعمة للعاملین في ھذا 

من المشاركین في ھذا االستبیان أنفسھم باعتبار أنھم جزء من وظیفة العمل  %41لما أشیر إلیھ سابقاً، صنف 

.ص بمجال معینالمخت  

 إن) المتخصصین في مجاالت معینةمن المشاركین من تلك الوظیفة ( %77، قال 24لشكل كما یتضح من ا

أو  اإلنترنتمن على  مواردتشمل الالتي واألكادیمیین و البحث لكل من موظفيتقدیم خدمات  تتضمنمھامھم 

 یوجدونوفي إجاباتھم حول ما إذا كانوا  .شبكات الكمبیوتر، وأعربوا عن استعدادھم لدعم أجندة الوصول الحر

  .تمثل غالبیة العینة ھذه النسبة ما تزال ) ولكن%61( أقلاإلجابات  كانت نسبةأو یطورون ھذه الخدمات، و/

  

لموظفي البحث / معلومات رقمیة  مواردالذین یقدمون  المتخصصین في مجاالت معینة: نسبة 24الشكل 

ألكادیمیینا  

 

 تنرتنالا دراوم صخی امیف نییمیداكألا /ثحبلل تامدخلا میدقت

	

	
	

 

	

	

 مادختساب نییمیداكألا / ثحبلا يفظومل تامدخ كتفیظو مدقت لھ .1ج
 ؟ةیمقرلا تامولعملا دراوم

 معن
 ال
 فرعأ ال
	قبطنی ال
	

4% 	
11% 	

8% 	

4%  

11% 	
8%  

77% 	



 

لألكادیمیین اإلنترنتمن خالل  مواردالذین یقدمون  المتخصصین في مجاالت معینة : نسبة25لشكل ا  

  التقنیة الوظائف العاملین فيإجابات 

من مخذت بعض اإلجابات المختارة من البیانات المجمعة عن الوظیفة التقنیة للمكتبة، على سبیل المثال، أُ 

تشغیل، وصیانة وتأمین البنیة التحتیة والتطبیقات التي تدعم  مھام مثل في المكتبةیضطلعون بمسؤولیة تنفیذ المھام 

الخدمات التقنیة للمكتبة مثل شبكات الكمبیوتر، والتخزین، وقنوات التواصل، ونظم المعلومات، والمجموعات 

أنفسھم باعتبارھم جزءاً من الوظیفة  المجیبینمن  %40وكما أشیر سابقاً، فقد صنف  .الرقمیة، وما إلى ذلك

  .تقنیةال

ً للشكل  )، وتصمیم/إدارة قواعد %84، یتركز عمل الوظیفة التقنیة بشكل كبیر حول محركات البحث (26ووفقا

)، وھي %76( بنسبة ، إضافة إلى مجاالت عمل ثالثة أخرى مجتمعة في المركز الثالث)%80( البیانات

قدر من  ویبدو أن أقل .اإلنترنت، والخدمات والمجموعات المعتمدة على الكمبیوترالمستودعات الرقمیة، وتعلیم 

) وإدارة %44دسة المعلومات (نفقط)، وھ %32التصویر الرقمي ( فيلھذه المجموعة كان  المھام تركیز

ثل للعمل التقني على المستودعات الرقمیة، حیث إنھ مُ  ھناك دعم كبیرذلك كان وب .)%48الشبكات/االتصاالت (

  .أعلى ثالثة مھام من مجاالت العمل في ھذا المجال في

 

 

	تنرتنالا دراوم صخی امیف نییمیداكألا /ثحبلا ضارغأل تامدخلا ریوطت/قلخ

	

	

 
	

	

	

 

	؟ةیمقرلا تامولعملا دراوم نومدختسی نیذلا نییمیداكألا/ثحبلا ضارغأل تامدخ كتفیظو روطت/ قلخت لھ .2ج

 معن

	 ال

	فرعأ ال

 قبطنی ال

 

8% 	

4% 	

27% 	
61% 	



8% 	

8% 	

4% 	

0% 	

4% 	

16% 	

     16%    	

16% 	

24% 	

32%  64% 	

76% 	

76% 	

80% 	

76% 	

20% 	

12% 	

12% 	 4% 	

20% 	

12% 	

8% 	

44% 	

44% 	

44% 	

48% 	

72% 	

84% 	

52% 	32% 	

12% 	

8% 	24% 	68% 	

68% 	

26 = ساسألا  

	 ةبتكملا اھیطغت يتلا ةینقتلا يحاونلا  
؟ةیلاتلا تالاجملا نم يأ يف  الامعأ كتبتكم ذفنت لھ .1د  

% معن 	 %ال 	 	فرعأ ال

 

: األعمال التي تغطیھا الوظیفة التقنیة26الشكل   

وعلى نطاق أوسع، یوضح دعم المؤسسات للمكتبات، وفقاً إلجابات العاملین في الوظیفة التقنیة، ووفقاً لما ورد في 

ً أدناه، أن ھناك دعم 27الشكل  للتدریب على المھارات التقنیة وتمویلھا فیما یخص البنیة التحتیة الرقمیة  اً جید ا

األشكال األخرى للدعم التي تم فحصھا بین تراوحت و .(حیث اختار أقل من ثلثي ھذه المجموعة ذلك الخیار)

، أجاب ةالتشغیلیوفیما یماثل اإلجابات من الوظیفة  .التقنیون ستشاریوناال/الخبراء، باستثناء %52و 48%

) تحصل على أقل دعم مؤسسي بالنسبة ألدوارھم التقنیون االستشاریون/ الخبراءالعاملون أن الخبرة الخارجیة (

–التقنیة    .فقط یحصلون على ھذا الدعم 32% 

   

 

 

 

48% 	

76% 	

76% 	

80% 	

76% 	

44% 	 12% 	

44% 	
16% 	

16% 	

16% 	

24% 	

32% 	 4% 	

 

 ينورتكلالا رشنلا

 ةیفصولا تانایبلا

 يمقرلا ریوصتلا

 ثحبلا تاكرحم

 ةبتكملا يف ةلماكتملا ةمظنألا

 تامولعملا ةسدنھ

 تالاصتالا/تاكبشلا ةرادإ

 ةیمقرلا تاعدوتسملا

 رتویبمكلا مادختسا ىلع میلعتلا

 تانایبلا دعاوق میمصت/ةرادإ

 تنرتنالا ىلع ةدمتعملا تامدخلا

 بیولا تاحفص ریوطت

 

 



TECHNICAL:	INSTITUTIONAL	SUPPORT	FOR	LIBRARY	

D2:	What	forms	of	support	does	your	library	recieve	from	the	institution?	 Base	=	
26	

TECHNICAL	EXPERTS/CONSULTANTS	

	

	

TRAINING	IN	NON-TECHNICAL	DIGITAL	SKILLS	

TRAINING	IN	TECHNICAL	SKILLS	

INFORMATION	EXPERTS/CONSULTANTS	

ADEQUATE	INTERNET	BANDWIDTH	

%معن 	 %ال 	 	فرعأ ال 	قبطنی ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: الدعم المؤسسي 27الشكل 
للمكتبات وفقاً إلجابات 

التقنيالعاملین في المجال   

أن الدعم المؤسسي للخبرات الخارجیة جاء في أدنى مستویاتھ  أوضحت، وبتقسیم اإلجابات وتحلیلھا وفقاً للمناطق

.في الشرق األوسط بنظیراتھافي مؤسسات شمال أفریقیا مقارنة   

 	الدول المشاركة 

 	شمال أفریقیا	الشرق األوسط

أشكال الدعم   
العراق  

 
األردن  

 

 
 عمان

 
 فلسطین

 
 سوریة

 
 قطر

 
 الجزائر

 
 المغرب

 
 تونس

 

ل البنیة التحتیة الرقمیةیتمو  
0.0% 12.5% 0.0% 25.0% 6.3% 0.0% 0.0

% 
6.3% 50.0% 

لإلنترنتعریض كافي  نطاق تردد  0.0% 16.7% 0.0% 33.3% 16.7% 0.0% 0.0
% 

8.3% 25.0% 

خبراء/استشاریو المعلومات  
0.0% 7.7% 0.0% 53.8% 7.7% 0.0% 0.0

% 
7.7% 23.1% 

التدریب على المھارات التقنیة  0.0% 12.5% 0.0% 37.5% 6.3% 0.0% 0.0
% 

6.3% 37.5% 

التدریب على المھارات الرقمیة غیر 
التقنیة  

0.0% 8.3% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0
% 

8.3% 50.5% 

الخبراء/االستشاریون التقنیون  0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0
% 

12.5% 37.5% 

: أشكال الدعم المؤسسي لمستودعات الوصول الحر في كل دولة9لجدول ا  
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%	

8% 	

 

52% 	 36% 	 8% 	 4
%	

 
48% 	 36% 	 16% 	

 
64% 	 20% 	 16% 	

ةبتكملل يسسؤملا معدلا :ةینقتلا ةفیظولا 	
ةسسؤملا نم كتبتكم اھیلع لصحت يتلا معدلا لاكشأ يھ ام .2د 	

 نوینقتلا نویراشتسالا/ءاربخلا

 ةینقتلا ریغ ةیمقرلا تاراھملا ىلع بیردتلا

 ةینقتلا تاراھملا ىلع بیردتلا

 تامولعملا ویراشتسا/ءاربخ

 يفاك تنرتنإلل يددرت قاطن ضرع

 ةیمقرلا ةیتحتلا ةینبلا لیومت
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	رحلا لوصولا تاعدوتسمل ةیسسؤملا ةنایصلا

	

	

 

 

	

؟رح لوصو عدوتسم كتسسؤم ىدل لھ .3د 	

 معن

 ال

	فرعأ ال

 قبطنی ال

) من الوظیفة التقنیة أن %61( المجیبینوفیما یتعلق بصیانة مستودعات الوصول الحر، أكد أقل من ثلثي 

ً لما ھو موضح في الش  أن كلل ذلك على أي حا ، ویكشف28كل مؤسساتھم لدیھا مستودعات وصول حر وفقا

الجھود لسد  مما یدعو لبذل مزید من ال یملكون تلك المستودعات أصل عشر مؤسسات من قرابة ثالث مؤسسات

  .تلك الفجوة

: صیانة مستودعات الوصول الحر على المستوى المؤسسي وفقاً إلجابات العاملین في الوظائف التقنیة28الشكل   

 

لمستودعات المؤسسات ولبرامج الكمبیوتر المستخدمة لدعمھا  URLعناوین قائمة ب 11و 10ویوضح الجدوالن 

.Invenioویأتي بعده برنامج  Open Source Dspace12والبرنامج األكثر شیوعاً ھو  .على التوالي  

الخاص بكل مستودع: URLعنوان اإلشارة إلى فیما یتعلق بمستودعات الوصول الحر، یرجى .4د  

 

 التكرار للمستودع  URLعنوان  مسلسل

1 https://aiu.deepk2wledge.io/resources 1 

2 http://library.aiu.edu.sy/ 1 

3 https://dspace.qou.edu/ 3 

4 https://dspace.qou.edu/handle/194/82/simple- 

search?query=&sort_by=score&order=asc&rpp=10&filter_fi

eld_1=author&f ilter_type_1=equals&filter_value_1=Al- 

Quds+Open+University+%E93%80%2+Palestine&etal=35

1 

																																																													
/https://duraspace.org/dspace	المعلومات متاحة على  	12  

8% 	
4% 	

27% 	
61% 	



&filtername=dateIs 

sued&filterquery=2013&filtertype=equals 

5 https://pedia.svuonline.org/ 1 

6 https://revues.imist.ma 1 

7 www.pist.tn 2 

8 www.scholar.ptuk.edu.ps 1 

9 www.univ-usto.dz/buc 1 

لمستودعات المؤسسات URL: قائمة عناوین 10الجدول   

رجى اإلشارة إلى البرنامج المستخدم: ا یتعلق بمستودعات الوصول الحر، یفیم .5د   

 التكرار برامج الكمبیوتر المستخدمة مسلسل

1 D-space 2 

2 Horizon – 8 1 

3 Invenio 2 

4 Moodle platform 1 

5 OJS 1 

6 OSOL Repository for Digital 

Content 

1 

 التكرار برامج الكمبیوتر المستخدمة مسلسل

7 PMB 1 

8 Web 1 

: قائمة البرامج المستخدمة لتطویر مستودعات الوصول الحر11الجدول   

فقد أدناه،  29یوضح الجدول كما ترتیبات الحوكمة الموجودة،  أيحول كیفیة إدارة البرامج،  ورًدا على سؤال

التقنیة إلى أن البرمجیات تدار وتخصص على المستوى المحلي  الوظیفةفي  المجیبینالغالبیة العظمى من  أفادت

أجابوا بأن ھذه البرامج تدمج مع األنظمة  %82) وإفادة لإلدارة والتخصیص كل واحدة منھما على حدة 91%(

 .فة الھامةأنھ ال یوجد اعتماد كبیر على الموارد الخارجیة بالنسبة لتلك الوظی وتجدر اإلشارة إلى .األخرى للمكتبة

.وتطویر للقدرات المحلیة لدعم ھذا العمل یوضح ذلك أھمیة تقدیم تدریب كافٍ  ومع ذلك  



MANAGEMENT	OF	SOFTWARE	
26 = ساسألا 	

D5.	Is	the	software:	

رتویبمكلا جمارب لھ .5د  

 ؟ينطولا ىوتسملا ىلع ىرخألا ةمظنألا عم ةلماكتم

؟كتسسؤم يف ىرخألا ةمظنألا عم ةلماكتم  

 ؟يجراخ تامدخ مدقم لبق نم اھتنایص متت

  ؟ ایلحم  اصیصخ ةدعم

	؟ ایلحم اھترادإ متت

Yes%	 No%	 Don’t	Know	 N/A%	

	ةیمسر ةدام اھرابتعاب تابتكملا مولع سیردت

	

	

	

	

	

 

 

	؟ ةیمسر ةدام اھرابتعاب تابتكملا مولع كتسسؤم سردت لھ .1ـھ

 معن
 ال
 فرعأ ال
 قبطنی ال

	

 

  

 

 

 

 

 

المقارنة لكیفیة إدارة البرمجیات على : النسب 29الشكل 
 المستوى المؤسسي

تطویر مھارات أمناء المكتبات  

یتعلق ھذا القسم بشكل خاص بالنظر في كیفیة التعامل مع المھارات والتدریب فیما یخص القدرات الرقمیة 

  .وقدرات مستودعات الوصول الحر على المستوى المؤسسي

علوم المكتبات باعتبارھا  تدرسمن المشاركین قالوا أن المؤسسات  %27فقط أن أدناه،  30وكما یوضح الشكل 

  .مادة رسمیة

رسمیة مادة باعتبارھا المكتبات علوم تدریس: 30 الشكل  
 جاءجال مھارات علوم المكتبات ) في مCPDالتطویر المھني المستمر (الحصول على وتجدر اإلشارة إلى أن 

ً لما ھو موضح في الشكل  %59نسبة ب أعلى بشكل أقوى  التطویر المھني المستمرالحصول على  .أدناه 31وفقا

  أدناه: 12كما ھو موضح في الجدول  الشرق األوسط مقارنة بنظرائھا في شمال أفریقیا مؤسساتواضح في 

 

27
%	

64
%	

9
%	

 
82
%	

18% 	

 
27
%	

46
%	

 
91
%	

9
%	

 
91
%	

9
%	

 

	معن 	ال 	فرعأ ال 	قبطنی ال

10% 	

27% 	

63% 	

	رتویبمكلا جمارب ةرادإ



 ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشلا 

 قرشلا
 طسوألا

 لامش
 ایقیرفأ

 قرشلا
 طسوألا
 لامشو
 ایقیرفأ

 كنكمی لھ .2ـھ
 ریوطت ىلع لوصحلا
 يف رمتسم ينھم

	؟كتراھم  لاجم

	
	
57%	

	
	

43%	

	
	

59%	

	

 لاجم يف رمتسم ينھم ریوطت ىلع لوصحلا
 تاراھملا

	

	

	

 

 ؟كتاراھم لاجم يف رمتسم ينھم ریوطت ىلع لوصحلا كنكمی لھ .2 ـه

	

 معن

	ال

 فرعأ ال

 قبطنی ال

 ةقلعتملا ةیمقرلا تاراھملل رمتسم ينھم ریوطت ىلع لوصحلا
	تابتكملا يف لمعلاب

	

 

 

 

 

 

 ةقلعتملا ةیمقرلا تاراھملل رمتسم ينھم ریوطت ىلع لوصحلا كنكمی لھ .3ـھ
 ةدیدجلا ةیمقرلا تاعدوتسملا لوح میلعت ىلع لوصحلا لثم تابتكملا يف لمعلاب
 ؟اھترادإ ةیفیكو

	معن
 ال
 فرعأ ال
	قبطنی ال

 

 

: الحصول على تطویر مھني مستمر في مجال 12الجدول 

المھارات وفقاً للمنطقة  

: الحصول على تطویر مھني مستمر في مجال 31الشكل 

المھارات  

الذي یجب أن یكون  الكافي بالقدرالتطویر المھني المستمر في المھارات الرقمیة الحصول على  مرة أخرى لم یكن

من  %49حیث رأى  .علیھ لدعم تطویر المھارات الرقمیة لدى العاملین في المكتبات الذین أجابوا على االستبیان

ھناك قصور كبیر في بناء القدرات في ھذا المجال وفقاً لذا أنھم لم یستطیعوا الحصول على ھذا التدریب،  المجیبین

  .أدناه 32لما یوضحھ الشكل 

 

الذین أفادوا بقدرتھم على تطویر مھاراتھم الرقمیة المجیبین: نسبة 32الشكل   

3% 	

2% 	

49% 	

46% 	

32%  

36%  
59%  

3% 	

2% 	

49% 	
46% 	



التحرك  في مبادراتالمقابل للحصول على التدریب  الرسم البیانيأدناه  33وعلى نفس المنوال، یوضح الشكل 

ركین االمش وأما نسبة .للجمیع المتاحة، والعلوم المتاحة للجمیعالوصول الحر، والبیانات  مبادرات"الحرة" مثل 

ا نسبة ورغم أنھ %.51 حیث سجلت كانت أعلىالذین لم یستطیعوا الحصول على تدریب مالئم في ھذا المجال ف

في ھذا المجال)  %5مكتبات (حتى وإن كانت نسبتھم  المقلق أن ھناك أمناء إال أنھ منجاھلھا، كان یمكن ت ضئیلة

.ال یعرفون شیئاً عن ھذه المجاالت التدریبیة المحتملة  

	
التحركات الحرة مبادراتعلى تدریب في  حصلواالذین أفادوا بأنھم  المجیبین: نسبة 33الشكل   

وقد  .المواضیع، والقضایا/التحدیات الكبرى التي تحدث عنھا أمناء المكتباتمقسمة حسب بقائمة  13یأتي الجدول 

، أما األحمرباللون  المجیبین، حیث لونت المواضیع التي تكرر ذكرھا كثیراً من قبل لون كل موضوع بلون محدد

، والمواضیع ذات األولویة المنخفضة األصفر اللونبھا من حیث تكرار الحدوث فقد لونت المواضیع التي تلی

األولویة األعلى (القدرات البشریة والتقنیة للحفاظ  المتعلقة بالقدرات المواضیعشغلت و .األخضر اللونبفلونت 

واآلثار المترتبة مكان العمل بلتكنولوجیا اعلى الكفاءة الرقمیة) والتكنولوجیا والتغییر (استخدام، تبني، أو صلة 

وجاءت اإلجابات الكمیة األخرى في االستبیان داعمة لھذه اإلجابات  .تغییر التكنولوجیا في مكان العمل) على

  .النوعیة

	الموضوع الرئیسي 	المعنى 	أھمیتھ بالنسبة للمشاركین

	
	القدرات

ما یتعلق بالتمویل، والموارد البشریة والتقنیة 
	الالزمة لالحتفاظ بالكفاءات الرقمیة

	مرتفع

	التكنولوجیا والتغییر التكنولوجیا صلة ، وتطبیق أو ما یتعلق باستخدام
تغییر المترتبة على ثار اآلمكان العمل وب
	مكان ھذا العملفي تكنولوجیا ال

	مرتفع

 بیردت ىلع لوصحلا ىلع ةردقلا
ةرحلا تاكرحتلا تاردابم يف 	

	

	

	

	

 

 لثم ،ةرحلا تاكرحتلا تاردابم نم يأ يف بیردت ىلع لوصحلا كنكمی لھ .7ـھ
	؟عیمجلل ةحاتملا تانایبلا وأ ،عیمجلل ةحاتملا مولعلا وأ ،رحلا لوصولا تاردابم

 معن

 ال

 فرعأ ال

 قبطنی ال
	

3% 	

5% 	

41%
%	

51%
%	



	
	
	

	الصالحیات والسیاسات

ما یتعلق بجوانب الثقافة التنظیمیة التي تقع خارج 
طاق السیطرة المباشرة للعاملین في المكتبة أو ـن

وظائفھم ولكنھا تتعلق بكیفیة عمل المنظمة بشكل 
القدرة على غیر رسمي وبمن لدیھم الصالحیات و

		.التوجھات التنظیمیة/التأثیر على القرارات

	
	
	

	متوسط إلى منخفض

	
	

	المھنیة المواضیع

ما یتعلق بالمھنة في حد ذاتھا، وسمعتھا، 
الوصول 	وتطورھا، وفرص التطویر التي یمكن

		.إلیھا

	
	

	متوسط إلى منخفض 

  

	الموضوع الرئیسي 	المعنى 	بالنسبة للمشاركین أھمیتھ

	ةالمؤسسی المخصصات ما یتعلق بمدى قدرة المؤسسة وھیكلھا على دعم 
خلق   إلىالموارد أو المبادرات التي تدعو 

	أو القدرات/الكفاءات و

	منخفض

	واالستراتیجیةالرؤیة  ما یتعلق بمظاھر تكوین االستراتیجیات، 
والتفكیر المستقبلي، ووضع المنظمة، 

	والتفكیر في االبتكار والتغییر وما إلى ذلك 

	منخفض

أمناء المكتبات فیما یخص تنفیذ  : قائمة بالمواضیع المتعلقة بالقضایا/التحدیات الكبرى التي یواجھھا13الجدول 

مستودعات الوصول الحر  

القدرات والتكنولوجیا والتغییر  أن المجیبون اعتبر .ببعضھا االھتمامات السابقةكیفیة ارتباط  35یوضح الشكل و

ي في ھذا المجال، ولكن تقف المخصصات فعالیة التوجھ المھن بال شك تمسا كبرى؛ حیث إنھا قضایھي 

سلبیة  آثار لھا جمیع العوامل التي تم تحدیدھا .، خاصة إذا كان األمر متعلق بالموازناتكعائق أمامھاالمؤسسیة 

ً لما صرح بھ أحد  .نقطة ارتكاز لھذا التحلیلنتیجة لذلك تحسین المھارات المھنیة، والتي أصبحت  على ووفقا

ة المشاركین أدى إلى تقادم المھنة وجعلھا في عین القصور في تطویر المھارات المھنیة وتحسینھافإن ، المجیبین

وتتضح بذلك أھمیة تناول ھذه المشاكل إذا كان تطویر مستودعات الوصول الحر  .بعیدة عن المستوى التقني

ً سیصبح عامالً      .في المھنة فارقا



 

	؟كتسسؤم يف تایدحت/ایاضق ةیأ تابتكملا ءانمأ ھجاوی لھ .12 ـھ

 ةیفاك ریغ	رییغتلاو ایجولونكتلا
	ةبكاومل

	تاردقلا

 ةجاحلا ةدایز ىلإ يدؤت
	:ثیدحتو نیسحت ىلإ

 تانیسحتلاب حمست ال
	:ىلع ةمئالملا

 ةیفاك ریغ
	:میدقتل

 ةیفاك ریغ	ةینھملا ایاضقلا
	:معدل

  امئالم  اعضو مدقت ال
	:معدل

 ةیفاك ریغ
 :ریوطتل

	ةیسسؤملا تاصصخملا

	شیمھت ىلإ يدؤت

 تایحالصلا	ةیجیتارتسالاو ةیؤرلا
	تاسایسلاو

 

العالقة بین المواضیع األساسیة التي حددت باعتبارھا قضایا/تحدیات بالنسبة ألمناء المكتبات مخطط .35الشكل   

: النتائج  

والبنى التحتیة  الوطنیة للبحث والتعلیمالشبكات  لدمجدعم المكتبات  مبادرةضمن عمل الأحد أھم أسباب عقد ورشة 

ھو جمع مزید من الخبرات التقنیة (المھنیون ممن یستطیعون فھم القضایا الخاصة بالبنى التحتیة  االلكترونیة

، والقضایا الخاصة المعلوماتخبراء المعلومات (المھنیون ممن یستطیعون فھم التعلیم على مع  والمنصات)

ن خالل ھذا االستبیان واكتشاف القضایا النابعة عنھ، یمكن بناء وبھدف التوعیة م .باإلدارة وما تقدمھ المؤسسات)

ً م .حلول مبتكرة تؤدي إلى مشاركة مجموعتي الخبراء الت اتشاف مجن ھذا االستبیان المبدئي، یمكن اكوانطالقا

 لدمجدعم المكتبات  مبادرة تعاون محتمل ویمكن طرحھا للنقاش في الحوارات المستمرة التي ستكون جزءاً من

ع أساسیة: یثالثة مواض ت المناقشاتتناولوقد  ،والبنى التحتیة االلكترونیة الوطنیة للبحث والتعلیمالشبكات   

في عدد من أقسام االستبیان،  ف بأنھ غیر كافٍ رّ والذي عُ  .ب التقني والخبرات الخارجیةیالدعم المؤسسي للتدر

طنیة بكات الوالشو البحث والتعلیم، شبكات قبل من  ابشأنھوھو من المجاالت الھامة التي یمكن أن یتم التعاون 

للتأكید على استدامة بناء القدرات في خبرات المھارات الرقمیة إلدارة والعاملین في المعلومات  ،والتعلیم للبحث

  .بنى على المنصات الرقمیةوابتكار خدمات جدیدة تُ 

أنھا ال تلقى القدر الكافي من ب عرفتوالتي  .التحركات الحرةالدعم المؤسسي للتدریب المستھدف في مبادرات 

البحث شبكات لتعاون بین ل نتیجة فوائد ملموسة وسریعة یتم فیھا تحقیق الدعم، وھي من المجاالت التي یمكن أن

والمجاالت التي تم تناولھا  .التعلیمیة العلیا المؤسساتوالعاملین في ، للبحث والتعلیمطنیة بكات الوالشو، والتعلیم

ساعد وست .التدریب على البرامج/المنصاتمن البساطة إلى التعقید عالوة على ستشمل تدریبات توعویة تتدرج 



المھنیین في المكتبات  تعریفشبكات التعلیم واألبحاث على  بأنشطةمن المنظمات المرتبطة  الخبرة الخارجیة

     .المتبع في ھذه الورشة لمعلومات الحدیثة المشابھة للنظامبا

مرة أخرى  .السیاسات بھذه والتوعیة الحر الوصول مستودعات وصیانة تطویر تستھدف سیاساتوضع 

للمضي قدماً، یمكن النظر إلى تطویر السیاسات المتعلقة بمستودعات الوصول الحر باعتبارھا جھداً  وكسبیل

وبین المھنیین في مجال من جھة،  للبحث والتعلیمطنیة بكات الوالشو، البحث والتعلیمشبكات بین تعاونیاً ومتكرراً 

الستفادة أو قابلیة تلك األطراف المعنیة الثالثة إما لوسیساعد فھم  .من جھة أخرى المعلومات وصانعي السیاسات

ً خال دإمن تطویر السیاسات وتبنیھا على الدفع نحو  عدم االستفادة وفائدة على ھذه  التغییرات األكثر نفعا

  .السیاسات

 مبادرةورش عمل من  ُجمّعتمن خالل البیانات النوعیة التي بمزید من للتفصیل ھذه األفكار  ستتواصل دراسة

  .)LIBSENSE( والبنى التحتیة االلكترونیة الوطنیة للبحث والتعلیمالشبكات  لدمجدعم المكتبات 

من ساھم في ھذا االستبیان األول ولمن ساھم في المناقشات التي ویتوجھ مؤلفو ھذا التقریر بخالص الشكر لكل 

والبنى التحتیة  الوطنیة للبحث والتعلیمالشبكات  لدمجدعم المكتبات  مبادرةعقدت في ورشة العمل الثالثة ل

  .في تونسالتي عقدت  االلكترونیة

كانت على األرجح األبحاث  مخرجاتدارة إلأعاله، یمكننا أن نستنتج أن التوعیة بوجود سیاسات  10من الشكل و

، وذلك ألن السیاسات توضع في المقام األول وطنیة من الدول لیس لدیھا مستودعات وصول حر اً ألن كثیر متدنیة

نتیجة لوجود مستودعات الوصول الحر؟  

تلك  إلنشاءر على وجود فرص ودعات الوصول الحر الوطنیة ھو مؤشمست انخفاض عددفي حین أن و

لتحقیق االستخدام األمثل لتلك  الالزمین مستودعات الوطنیة، إال أنھ یلقي الضوء على أھمیة التوعیة والمساندةال

        .المستودعات

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 


